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بسم هللا الرحمن الرحیم

الشیخ د / یاسر برھامى (حفظھ هللا تعالى)مقدمة فضیلة
بسم هللا الرحمن الرحیم

وأشھد أن ال الھ إال هللا وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ صلى هللا  الحمد 
-علیھ وسلم أما بعد :

ھ  فإن القرآن الكریم كتاب هللا الذى ال یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال من خلف
ھ  د ، جعل ھ تنزیل من حكیم حمی ى للرسول صلى هللا علی هللا معجزة عظم

وه  ن وج ھ م بحانھ فی ل س اطعة وجع مس الس ا لش ھ ك ى نبوت ة عل لم دال وس
ة  نة واألزمن ول واأل لس تالف العق م إخ ان رغ ل إنس ر لك ا یس از م اإلعج
ن أن  ھ ال یمك واألمكنة والصفات  الوصول الى حقیقة اإلعجاز وإدرا ك أن

اء والھواء مبذوال لكل أحد یأتى بمثلھ بشر حتى صار ذلك كالم
م إختصاره وجوه  ع رغ د جم رآن ق از الق ى إعج وھذا البحث المختصر ف

األعجاز التى تكلم عنھا أھل العلم واللغة واألدب وغیر ذلك .
ا  ھ وناشره ورزقن ھ وقارئ ھ كاتب ع هللا ب ا نف دا نافع قد وجدتھ بحثا طیبا مفی

تقبل منا أنك أنت السمیع العلیمحسن تالوة القرآن وتدبره والعمل بھ فاللھم 

یاسر برھامى
ھجریھ1425غرة رجب 
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تقدیم -1
بسم هللا الرحمن الرحیم

والصالة والسالم على محمد رسول هللا أما بعد : -الحمد 
ر ھ فت ریم عشت مع رآن الك ذي ھذا بحث متواضع عن إعجاز الق ا، وال ة م

دفعني:
تعظیمي كأي مسلم للقرآن الكریم.-
بیل - ى س ر عل النظرة القاصرة لبعض القراء عن تلك القضیة الھامة وأذك

از  ھ أن اإلعج وي وفات ب اللغ ى الجان المثال أن البعض یقصر اإلعجاز عل
امعیھ،  اللغوي  ال یتأتى إال بإعجاز آخر أال وھو تأثیر القرآن الكریم في س

مختلف  مستویاتھم في اللغة العربیة بل وفي األعاجم.على 
از  از  حول اإلعج بعض یقصر قضیة اإلعج د ال وعلى الجانب اآلخر نج
ذا  ال أن ھ بیل المث ى س ھ عل ا وفات ر التكنولوجی ي عص ن ف ي ونح العلم
ن  ھ م و حفظ از أال وھ ن اإلعج ر م ب آخ داً إال بجان أتى أب از  ال یت اإلعج

التبدیل  والتحریف.
:یھات عامة للقارئ الكریمتنب
رب حامل فقھ لمن ھو أفقھ منھ.-1
یض -2 بیل التبع ى س ازه إال عل ن إعج ب ع ن أن یكت ریم أعظم م رآن الك الق

الشدید ال الحصر. 
القرآن الكریم سیظل عطاؤه حیا ممتد.-3
فور -4 ل عص اعة مث وم الس ى تق یظل حت ریم س رآن الك ي الق ریة ف م البش عل

البحر.صغیر شرب من ماء
راعیت الشمول والبساطة في البحث بقدر اإلمكان.-5

دعو هللا الكریم المنان أن ینفعني بھ والمسلمینأو
رب العالمین والحمد 

بحث أعده / راجي رحمة ربھ / إبراھیم فوزى 
Ibrahimmfi@yahoo.com
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)الفصل األول (

:اإلعجاز اللغوي في القرآن الكریم2-

اط ضعفھ في قوانی-1 ة نق ن خالل دراس أتي م ن البشریة حین تتحدى إنسانا ت
ة) رب خدع إن (الح رب ف ى الح ن 1حت ر م ى البش الى أت بحانھ وتع ا هللا س ، أم

علیھ السالم بإبراء أتى نبي هللا عیسى-فمثال–المواطن التي ظنوا قوتھم فیھا 
ي الط ة ف تھروا بالبراع وم اش ي ق ى األكمھ  واألبرص وإحیاء الموتى ف ب وأت

ھ ( دوا علی ذي اعتم ادي ال ال السبب الم ا قوم إبراھیم  علیھ السالم بإبط ا َی قُْلَن
ھ 2َناُر ُكوِني َبْرداً وَسالماً َعلَى إِْبَراِھیَم ) ي المصطفى صلى هللا علی وكذلك أت

ول  احة الق ت فص وم كان ي ق احة ف ة والفص ي البالغ زة ف القرآن معج لم ب وس
بع براعتھم وتنافسھم ، حتى أن ات الس ا یسمى  (بالمعلق ة م ھم علقوا على الكعب

ا  ٍب ِممَّ ي َرْی ُتْم ِف ائال (َوإِْن ُكْن ل ق ز وج داھم ع عرائھم فتح عر ش ا ألش ) تكریم
ُتْم  ْن ُدوِن ِهللا إِْن ُكْن َھَداَءُكْم ِم وا ُش ِھ َواْدُع ْن ِمْثلِ ْلَنا َعلَى َعْبِدَنا َفأُْتوا ِبُسوَرٍة مِّ َنزَّ

3َصاِدِقیَن)

ب -2 ده المناس ي موع يء إال ف أتي بالش اكمین ال ی م الح ل أحك ز وج هللا ع
بحكمتھ والتدرج سنتھ سبحانھ وتعالى. وقد جاء القرآن الكریم بختام الرساالت 
اء فحق  د األنبی ى ی ا للمعجزات السماویة عل السماویة للبشر وجاء كذلك ختام

ف أن تأتي المعجزة عقلیة سامیة حتى تتلمسھا األجیال وحف ن التحری ظھا هللا م
اِفُظوَن ) ُھ لََح ا لَ ْكَر َوإِنَّ ذِّ ا ال ْلَن ُن َنزَّ ا َنْح ام المعجزة 1والتبدیل (إِنَّ ن تم ك م ذل

.وخلودھا 
د -3 ن عقائ وم م اً لشتى العل راد وجامع اة األف ا بحی ریم مرتبط رآن الك جاء الق

ا  اریخ وجغرافی ة وت الق وسیاس ادات وأخ را ش...وعب اء مطھ خ وج افیا إل
دنیا  ي ال دا ف دنیا ومزھ ى ال ب عل ق ونص رة وقل ن حی وب م راض القل ألم

1066، 1740، 1739، و مسلم 276، 3611، 6930، 3030–صحیح البخاري -1
)69األنبیاء (-2
)23(البقرة 3
)          9الحجر-1
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د  ماوات واألرض (ق ھا الس ة عرض ا لجن ا وداعی بحقارتھ
ع  ن اتب ھ هللا م دى ب ین یھ اب مب ور وكت ن هللا ن اءكم م ج

ى  دیھم إل ھ ویھ ور بإذن ى الن ات إل ن الظلم رجھم م الم ویخ بل الس وانھ س رض
رف ولذلك نجد الم22صراط مستقیم ) ن الت ھ م و علی ا ھ ى م جتمع الغربي عل

رآن العظیم ( نھج الق ْن إال أنھ یعاني من الحیرة والقلق وذلك لبعدھم عن م َوَم
ى ِة أَْعَم ْوَم اْلِقَیاَم ُرهُ َی ْنكاً َوَنْحُش ًة َض ـَُھ َمِعیَش إِنَّ ل ِري َف ْن ِذْك َرَض َع 33)أَْع

یة وعقل راض نفس بة أم ى نس د أعل ال نج بیل المث ى س ي وعل د ف ة توج ی
.المجتمعات الغربیة أما الجرائم واالنتحار فحدث وال حرج 

ل -4 الى المث سبحانھ وتع ر و ل الخی ل أھ ن قب الخیر م أتي ب د أن ی الختام الب
الة وأسمح شریعة وأیسرھا  ر رس االت السماویة بخی ام الرس األعلى فكان خت

ة أع ي الجن ھ ف ل ومنزلت م الرس ولھا أعظ مواً ورس ا س ة. وأعظمھ م منزل ظ
قبلھ من الكتب السماویة.ومھیمنا علي ما وكتابھم (القرآن الكریم) خیر الكتب 

قاق -5 بیح الحصا وانش ل تس للرسول صلى هللا علیھ وسلم معجزات حسیة مث
ھ  القمر لكن أعظم معجزاتھ القرآن الكریم وھو من السمو بحیث ال یستغني عن

.البشر أبداً في الدارین 

:القرآن الكریم وكالم المخلوقین : مقارنھ بینا ثانی3-

.القرآن الكریم وكالم األنس من شعر ونثر وحكم وأقوال مأثورة -1
.سجع الكھان والسحرة -2

)           16-15( المائدة -2
124طھ -3
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:من الفروق العامة واألساسیة 
الم -1 س والجن فك الم اإلن القرآن كالم هللا أما ما سواه من ك

دروي عن  رسول هللا المخلوقین وأین الثرى من الثری ى وق ل األعل المث ا و
1صلى هللا علیھ وسلم (فضل كالم هللا على غیره كفضل هللا على خلقھ)

ال هللا سبحانھ -2 لم یقل أحد أن غیر كالم هللا سبحانھ وتعالى معجز لكن لما ق
اً  ز أیض وقین معج ض المخل الم بع وم أن ك ى ق ز ادع ھ معج الى أن كالم وتع

فضیلھ على كالم هللا سبحانھ وتعالى.وزاد بعضھم بت

ن ایة منالغ-3 كتاب هللا سبحانھ وتعالى سعادة الدارین أما الشعر وما شاكلھ م
الم  ا خال ك كالم البشر فتظھر فیھ األھواء النفسیة والمطامع المادیة الدنیئة وم

.هللا ال یخلو من قصور مھما كان تمكن القائل ومن ینكر ذلك فقد َجُھل

ذة كال-4 م هللا ال تناقض فیھ بل یكمل بعضھ بعضاً وال تزداد بالقرب منھ إال ل
ق  ر ویحق دل وال یتغی و ال یتب عقلیة ومتعة نفسیة وبتطبیقھ ال تجد إال الخیر وھ

.السمو والكمال وكالم غیر هللا خاضع لتقلبات األھواء 

اه وأوض-5 ن لفظھ ومعن ل شيء م ي ك الى معجز ف اع كالم هللا سبحانھ وتع
ا ووضع  ات والصلة بینھ الحروف في الكلمات وموضع الكلمات وترتیب اآلی
ن  و م ال یخل وقین ف الم المخل ن ك ره م ا غی المعنى أم ك ب ل ذل الجمل وعالقة ك

.تناقض 

.منھج التلقي في القرآن الكریم الوحي أما غیره فیأتي بالمنطق واإللھام -6

ا -7 ن نزول القرآن الكریم على سبعة أحرف أم م نسمع عن شيء م ره فل غی
4ھذا.

فضل كالم هللا على سائر الكالم (كتاب فضائل القرآن) -باب-الدارمي-1
506ص3سلسلة الضعیفة والترمذي وضعفھ األلباني 



إعجاز القرآن الكریم  

7

ة -8 ت محلی د أن كان رآن بع ة بفضل الق ة العربی ار اللغ انتش
ى  ھ حت رت لغت اعر انتش ب أو ش ن كات مع ع م نس دودة ول مح

.طغت على لغات أخرى بفضل عملھ 

ب أو -9 م نسمع عن كات دم وجود تناقضات فل روح وع نزولھ مفرقا بنفس ال
ف وعش ي نی ا ف يء عجیب طر ش اعر س تالف ش ع اخ اقض م ال تن ا ب رین عام

5األسلوب عن كل كالم المخلوقین.

یطان -10 ن الش م ا ل أعوذ ب دأ بمث الم البشر یب ن ك م نسمع عن شيء م ل
.الرجیم (و) (بسم هللا الرحمن الرحیم ) ألن القرآن وحي إلھي 

ن الحروف -11 واتح السور م ل ف دأ بمث لم نسمع عن شيء من كالم البشر یب
6كھیعص)-المص-لممثل (ا

ي -12 ل قصة أدم وف تكرار الشيء بألفاظ مختلفة معھود في القرآن الكریم مث
الم  ي ك ده ف ذا ال نج اً وھ ازاً لغوی ا واعج كل مرة نجد ثمرة تختلف عن غیرھ

المخلوقین.

7:نفي الشعر عن القرآن الكریم -4

ریم وعن -1 رآن الك ن الق الى الشعر ع بحانھ وتع ى هللا س لى هللا نف ي ص النب
یٌن) ْرآٌن ُمِب ْعَر َوَما َیْنَبِغي لَُھ إِْن ُھَو إِال ِذْكٌر َوقُ علیھ وسلم فقال (َوَما َعلَّْمَناهُ الشِّ

8

راجع النشر في القرآت العشر : الجزرى-4
راجع أسباب النزول (النیسابوري)-5
.316صـ 3تح السور) االتقان جـ راجع (في فوا-6
89إعجاز القرآن للباقالني ص-7
).69{(یس: -8
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الى -2 دعوة بعض الملحدین أن في القرآن شعرا مثل قولھ تع
ُبحاً .َواْلَعاِدَیاِت َضْبحاً (: اْلُمِغَیراِت ُص )َ◌فاْلُموِرَیاِت َقْدحاً َف
ھو عندھم من شعر البحر البسیط والجواب أن القرآن الكریم لو كان شعرا 9

تغلوا  رھم اش م ن ا ل م فلم ان مسخرا لھ ھ فالشعر ك ى معارضتھ بمثل ادروا إل لب
كما أن أقل .بذلك ُعلم أنھم لم یعتقدوا فیھ شیئا مما یقدره الضعفاء في الصنعة 

ین ى وزن بیت ا الشعر بیتان فأكثر وما كان عل ا وقافیتھم ف رویھم ھ یختل إال أن
فلیس بشعر.

القرآن الكریم لیس مقسما ألبیات على نسق الشعر المعھود بل مقسم آلیات -3
.كریمات ولم یلتزم بقوافي وأوزان مثل الشعر ومقسم لسور ولیس قصائد 

.اختالف قواعد وطریقة تالوة القرآن الكریم عن إنشاد الشعر -4

10القرآن الكریمنفي النثر عن-5

ودة وإذا -1 الیبھ المعھ ر وأس د النث ن قواع م م ا عل أت بم م ی ریم ل رآن الك الق
الم هللا  ریم ك رآن الك ر ألن الق قرأت آیاتھ تجدھا مختلفة كل االختالف عن النث

والنثر من صنعة البشر.

ة -2 رق البالغی جع والط ود بالس زام المعھ ریم االلت رآن الك ي الق د ف ال نج
ودة في النثر بل نجد ألفاظھ سلسة بھا حالوة وطالوة قویة األخذ والتأثیر المعھ

خالیة تماماً من تكلف النثر.

واتح -3 ل ف دایات السور مث ي ب ریم ف لم نعھد ناثرا بدأ بمثل طریقة القرآن الك
یقتھ المعھودة في تصریف الكلالسور وبدایات اآلیات وطر

)      1-3(العادیات -9
) بواسطة مقال " حول 577/ 5( –األعمال الكاملة -" من حدیث الشعر والنثر " راجع -10

ر علي حسن العماري ، نشر ) للدكتو84-75إعجاز القرآن الكریم ، االبتداء باألسلوب " ( من ص 
ھـ .1394، ، ربیع الثاني 24في مجلة " الجامعة اإلسالمیة " العدد 
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رآن ا-4 ي الق ور ف ات الس ة نھای از طریق أتي بإعج ریم ت لك
وجمال ما بعده جمال وھذه الطریقة ال نجدھا في النثر.

:11القرآن الكریم واألمثال-6

ا -1 م مفھوم و أع ل ھ اء ب ویین أو األدب ف اللغ ي ال یخضع لتعری المثل القرآن
ة أو  ن الغراب رفھم م ي ع ترط ف ا یش ھ م ترط فی ذا ال یش ى ھ ا وعل ا جمیع منھ

رة الطرافة ولكن  رب العب اظ وتق العبرة واالتع أتي ب ھي صور مختلفة لمعان ت
ریح  واء بص دنیا س ة زوال ال ل كیفی ة مث ور الغیبی م األم ھل فھ اظ وتس واالتع

اللفظ أو بعدم التصریح(سواء ذكر لفظ المثل أم ال)

ادئ -2 ة للمب د كلی ف وھى قواع ن التكل و م ة تخل األمثال القرآنیة مقاییس عقلی
.لكل زمان ومكانالخلقیة الصالحة

ع -3 ن الواق تمدة م المثل القرآني أسلوب بیاني یجمع في طیاتھ نماذج حیة مس
ع تحت الحس  المشاھد لتكون أقیسة عامة للحقائق المجردة واألمور التي ال تق
ال  ال البشر وأمث ین أمث ة ب ال لمقارن الدنیوي والتي یصلح بھا أمر الناس. ومث

4االتقان جـ - دراسات في علوم القرآن- راجع األمثال في القرآن الكریم / د. محمد بكر إسماعیل-11
45: 38من ص 
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یقارن  بـ َولَُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَیاةٌ القتل أنفى للقتل الالقرآن )
: ففي المثل القرآني: 12)
قلة الحروف وغزارة المعنى في اآلیة الكریمة.-1
ة -2 وحي بالحمی ل فت ا القت دل أم وحي بالع اص ت ة القص إن كلم ظ ف ذلك اللف ك

والقسوة. 
یة -3 ھ قض اء نفس ببا النتق يء س ون الش ال فك عف المث ظ یض رار اللف ذلك تك ك
حالة فبذلك قولھم ال یفید الردع عن القتل ولكن یدعو للثأر ویجعل القتل غایة م

ذا  اة وھ ي الحی ببا ف ل القصاص س ل وتجع ردع عن القت ة ت ولكن اآلیة الكریم
أوجز قوال وأحق فھما.

ل -4 دل) القت ل القصاص (ب ظ مث ة اللف ة عذوب ن اآلی ر م ة یظھ وبصفة عام
یوحي بالعدل والمساواة.

:الكریم وسجع الكھان القرآن7-

أ المشركون -1 م یلج ذا ل دا ولھ ان جی ون سجع الكھ ة یعرف ل الجاھلی ان أھ ك
ن الخطاب  ر ب ا سمعھ عم ولھم م ة ق ن أمثل ریم وم رآن الك للكھان للتصدي للق
ن  ر الج م ت ال ( أل ن فق ن الج اءه م ا ج اھن مم ان ك ن لس ھ م ي هللا عن رض

ھا ، ولحو د إنكاس ن بع القالص وأحالسھا)؟وإبالسھا ، ویأسھا م ا ب د 13قھ وق
ا  یال م اعر قل ول ش و بق ا ھ ك (وم رآن عن ذل ھ الق ورد في القرآن الكریم تنزی

14تؤمنون. وال بقول كاھن قلیال ما تذكرون)

15وبعد اإلسالم ظھر سجع الكھان عن طریق مدعي النبوة ومن أمثلتھم:-2

ذرات زر-أ وم ( والمب ھ المزع ن قرآن ذاب وم یلمة الك دات مس اً والحاص ع
زا  ابزات خب ا والخ ات عجن ا والعاجن ات طحن ا والطاحن حصدا والذاریات قمح
ھ  رج كالم ھ فخ ة هللا علی مناً ) لعن ة وس ا إھال ات لقم رداً والالقم اردات ث والث

)179(البقرة -12
163صــ 1السیرة النبویة إلبن ھشام جــ -13
)42- 41(الحاقة -14
ذم السجع والتكلف (ألن اللفظ یتبع المعنى)403راجع دالئل اإلعجاز صـ -15
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ذل  ضعیفا قبیحا ال ینھض وال یتماسك مضطرب النسج ومبت
ى المعنى وفي أمثالھ قال هللا تعالى (َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ  ِن اْفَتَرى َعلَ
اِلِ◌ُموَن ) ُھ ال ُیْفلُِح الظَّ َب ِبآَیاِتِھ إِنَّ 16ِهللا َكِذباً أَْو َكذَّ

ْيٌء ( ِھ َش وَح إِلَْی ْم ُی ىَّ َولَ َى إِلَ اَل أُوِح ِن اْفَتَرى َعلَى ِهللا َكِذباً أَْو َق َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
17)َوَمْن َقاَل َسأُْنَزَل ِمْثَل َما أَْنَزَل هللاُ 

ھ المزعوم: (-ب إن هللا طلیحة األسدي: أسلم ثم ارتد وادعى النبوة ومن قرآن
اً  اذكروا هللا قیام یئا ف اركم ش بح ادب ر وجوھكم وق ذا (ال یصنع بتعفی ان ھ فك

ى لم وحسن إسالمھ وأبل ده وأس ي ی سببا في انھزامھ ولحوقھ بالشام ثم اسقط ف
حسنا في موقعھ القادسیةًبالء

القرآن الكریم واللغة العربیة.:ثالثا 

:2اللغة العربیة قبل نزول القرآن الكریم:أوال 8-

اء والفخر باألحساب واألنساب -1 ع بالنس الذ والتمت كان ھم العرب فنون الم
وكان من عاداتھم البكاء على أطالل المحبوبة قبل بدأ القصیدة مثل: 

اللوي بین الدخول فحومل)قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل        بسقط(
ل -2 ة وك ا الھوى والعصبیة القبلی ة یحكمھ ة متقوقع ة محلی كانت اللغة العربی

قبیلة تدعي أن لغتھا أقرب للذوق السلیم والفطرة اللغویة.

دت األصنام ورضیت -3 وس عب ن نف ع م كان الذوق اللغوي ذوقاً مریضاً ینب
مبدأ البقاء لألقوى ومن أمثلة ذلك بالحیاة البدویة الجافة یظھر فیھا الجھل و

ینھدم  ومن ال یظلم الناس یظلم)عن حوضھ بسالحھ.      ذد( من لم ی

)21ألنعاما(-16
93األنعام -17
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ت -4 ة وكان ا عربی ة وجعلتھ اظ الدخیل قبلت اللغة بعض األلف
ا  ت منھ ي تفرع ة الت ة الجرمانی ل اللغ دثار مث ة لالن عرض

ي ة الت ة الالتینی ذلك اللغ ة وك ة والھولندی بانیة االنجلیزی ا األس ت منھ تفرغ
وس  ي نف ا ف ي بقائھ ببا ف ان س ذي ك ریم ال والفرنسیة واإلیطالیة لوال القرآن الك

المسلمین.

اللغة العربیة بعد نزول القرآن الكریم::ثانیاً 9-

.هوكثیرھجاءت لغة القرآن الكریم بإعجاز في قلیل-1

ة ال ھذا النظم القرآني الكریم وما اشتمل علیھ من-2 ع الحكم األوصاف وروائ
یكون أبداً من قوم یعبدون األصنام. 

جمع العرب على لغة واحدة بھا محاسن فطرتھم اللغویة-3
قُوَن)قُْراناً َعَرِبّیاً ( 18َغْیَر ِذي ِعَوٍج لََعلَُّھْم َیتَّ

أخذت اللغة العربیة حیاتھا وقوتھا من القرآن الكریم.-4

ا أصبحت لغة عالم-5 ھ بھ ل علم ا ق ة مھم یة فما من مسلم إال ویتحدث العربی
وال تصح صالة األعجمي إال باللغة العربیة مع القدرة ولوال القرآن الكریم لما 

.وجد على ظھر األرض أحد یعرف كیف كانت العرب تنطق بلسانھا 

)28(الزمر -18
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رب -6 د الع ة عن رة اللغوی ن الفط ریم م رآن الك ن الق تمك
الى وجعلھا في طور لغوي یأخ اب هللا تع ي كت ا ف ذ ألفاظھ مم

ذوق  ي ال بع ف ات الس ن شعراء المعلق د أن شعراء اإلسالم أفضل م ولذلك نج
اللغوي وكذلك في اختیار المعنى ودقة األلفاظ. 

ة ا ومم ار اإلسالم لغ ي أصبحت بسبب انتش اندثر من اللغات اللغة القبطیة الت
.التراتیل في الكنائس واألدیرة

:الكریم والتوراة واإلنجیل والتلمود القرآن11-

الى  (-1 ال تع ب ق ریم أفضل الكت رآن الك اً الق ِدیِث ِكَتاب َن اْلَح َل أَْحَس زَّ هللاُ َن
وُبُھْم  وُدُھْم َوقُلُ ِیُن ُجلُ مَّ َتل ْم ُث ُھ ْوَن َربَّ ِذیَن َیُخَش ُمَتَشاِبھاً َمَثاِنَي َتْقَشِعرُّ ِمُنُھ ُجلُوُد الَّ

19ِهللا َذلَِك ُھَدى َیْھِدي ِبِھ َمْن َیَشاُء َوَمْن ُیْضلِِل هللاُ َفَما لَُھ ِمْن َھاٍد )إِلَى ِذْكرِ 

ا -2 ى م ا عل ا ومھیمن ا قبلھ جاء القرآن الكریم برسالة شاملة جامعة ناسخة لم
قبلھ من الكتب.

التوراة جاءت بجوانب تشریعیة واإلنجیل جاء بالنواحي األخالقیة على -3
حیان أما القرآن الكریم فقد ضم التشریع واألخالقیات على أحسن معظم األ
صورھا.

ة -4 وراة بالعبرانی اءت الت ا ج جاء القرآن الكریم باللغة العربیة الفصیحة بینم
واإلنجیل بالسریانیة

ذھب الباقالني إلى أن هللا سبحانھ وتعالى وصف القرآن الكریم بأنھ معجز -5
ا یخص التشریع ولم یصف كالمھ في التورا ا إعجازھم ذلك وإنم ة واإلنجیل ب

)23(الزمر -19
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الى  ا وصفھ هللا تع و كم ریم فھ رآن الك ا الق واألنباء بالغیب أم
.20معجز من حیث لفظھ أیضاً 

ا -6 اء بنیان د ج ان فق ل زم ي ك ر ف ة للبش املة وجامع الة ش رآن رس اء الق ج
ي رَ  اُس إِنِّ ا النَّ َھ ِذي معجزاً ال ترى فیھ فتوراً (قُْل َیا أَیُّ اً الَّ ْیُكْم َجمِیع وُل ِهللا إِلَ ُس

ولِِھ  ِ َوَرُس ا آِمُنوا ِب ُت َف ي َوُیِمی َو ُیْحِی َھ إِالَّ ُھ َماَواِت َواْألَْرِض ال إِلَ ُك السَّ لَُھ ُمْل
ِبُعوهُ لََعلَُّكْم  َتْھَتُدوَن ) ِ َوَكلَِماِتِھ َواتَّ يِّ الَِّذي ُیْؤِمُن ِبا ِبيِّ ْاألُمِّ 21النَّ

ف بفضل -7 القرآن الكریم ھو الرسالة الوحیدة الباقیة التي حفظت من التحری
ر  بطالن أو التغیی ا ال دع علیھ دع م م ی د هللا تعالى ول ا یؤك ھ) مم د ب ن یعت (مم

ي  ا ف د أدت دورھ بقھا فق ا س ا م دین أم وم ال ى ی ة إل ة الباقی أنھا الرسالة الخاتم
ت دما لعب ا عن وب أھلھ ت بقسوة قل الة فترتھا ثم حرف ت رس واء وبقی م األھ بھ

َق الَِّذیَن أُوُتوا اْلِكَتاَب إِالَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُھُم اْلَبیَِّنة) 22الحق ظاھرة ( َوَما َتَفرَّ

21صـ 4واالتقان جـ 56إعجاز القرآن للباقالني صـ -20
)158(األعراف -21
)4(البینة -22
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:التوراة-11

ھم  رائیل أنفس ي إس ھادة بن ر بش ا اآلخ ال منھ الف ك خ یخ الث نس ا ث د منھ یوج
23:ىوھ

وھي المعتبرة من السامرین.التوراة السامریة-1
والتوراة الیونانیة وھى المعتبرة من الیونانیین.-2
والتوراة العبریة وھي المعتبرة عند البروتستنت ورھبان الشرق.-3

نقص  ار وضاللھا فحدث وال حرج عن نسب صفات ال أما عن قصور األفك
البشریة للذات اإللھیة ومثل ذلك ما ورد فیھا من قول الرب 

ا وغضب الرب إلھ بني إسرائیل في نفسھ رألن اإلنسان أصبح شری: (1مثال 
وقال أنھ سیمحو كل شيء على األرض إال اإلنسان والطیر والشجر . .)

ال ور 2مث ل تص ي األرض وأن ك ر ف د كث ان ق ر اإلنس رب أن ش :  ورأي ال
ھأفكار قلبھ إنما ھو شریر كل  رب أن وم فحزن ال ي ای ان ف ل اإلنس ألرض عم

ھ ع وتأسف في قلب ان م ھ إنس ذي خلقت ھ األرض ال رب أمحوه عن وج ال ال فق
د "دواب "بھائم ودبابات  وین . العھ فر التك تھم ( س ي عمل وطیور السماء ألن

القدیم . حسب النسخة العبریة)
دم والحزن  م الن دیر ث ل وسوء التق ى هللا صفة العجز والجھ ذا ینسبون إل وھك

ر على ما فاتھ وھذا من ع ة وغی یوب نفوسھم التي جبلت على الجحود والخیان
ذلك من صفات النقض التي تأباھا الفطرة اإلنسانیة السلیمة عن هللا عز وجل: 

24أین ھذا من قولھ سبحانھ وتعالى  " ّال َیِضلُّ َرّبيِ َوَالَ ْیَنَسى

ن التلمود طبعة (المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة)م-23
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الٍم لِ  ُل الَقوُل لََديَّ وَمآ أَنا ِبظَّ 25لَعِبیِد " وقولھ تعالى " َما ُیَبدَّ

ا َال  م إِلَیَن ُك ـاً وإِنَّ اًكم َعَبَث ا َخلَقَن بُتم أََنَم الى: " أََفَحِس ھ تع وقول
26َترَجُعوَن"

وحده  أما في العقیدة اإلسالمیة نرى إثبات القدرة 
ل ، . ذل ذلی دیر ال ب م الق ة بحل ي األرض مرھون وجعل قضیة إفساد اإلنسان ف

ا . تعالى هللا عن ذلك علوا كبیر

د (راحاب امرأة زانیة)27وسلمون ولد بوعز من راحاب: 3مثال وبوعز ول
ا 3عوبید من راعوث وداود الملك ولد سلیمان من التي ألوریا (فاقرأ وتدبر زن

من ھذا القول28علیھ السالم (بامرأة أوریا )داود )  والعیاذ با
ال ا ر4مث ات أوری د م ھ ق ا أن رأة أوری ا سمعت ام ا : (فلم دبت بعلھ ا ن ...جلھ

ھ . . . اً. وأرسل داود وضمھا إلى بیت دت ابن ا فول ا واضطجع معھ ودخل إلیھ
29فدعا اسمھ سلیمان والرب أحب وأما الذي فعلھ داود فقبح في عیني الرب)

ا  الى هللا عم ا ، تع ة الزن ي فاحش ع ف وباإلجماع عندھم أن داود علیھ السالم وق
یقولون علوا كبیرا.

ا وانوالخالص ن تبریرھ اء ة أن توارد االختالفات التي ال یمك روح الصدق تف
فیھا فضال عن تعدد الروایات أدى النتفاء المصداقیة ومن أمثلة ھذا التضارب 

الصارخ نجد شریعتھم تحرم دخول اإلبن الزاني في جماعة الرب
30تى الجیل العاشر)ح(ال یدخل عبد زنى في جماعة الرب 

31لھ تعالى ( ووھبنا لداود سلیمان نعم العبد أنھ أواب)أین ھذا من قو

52سورة طھ -24
29سورة ق -25
115المؤمنون -26
)5- 1(متى -27

)5-1(متى 3
المصدر السابق-28
27: 11صموئیل الثاني -29
)3-1: 23(التثنیة -30
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32وقولھ تعالى ( وأذكر عبدنا داود ذا األید أنھ أواب)

:اإلنجیل -12
ام  ھ د/ جرھ ا قال ك م ال ذل خ ومث ف والنس ز للتحری ابع الممی ك الط رى ذل ن
اھیر  د مش یكاجو وأح دس بش اب المق ودي للكت د م و معھ كروجي عض س

33المرسلین النصارى اإلنجیلیین في العالم):

ة  (نعم ، إن الكتاب المقدس تصنیف بشر مع أن البعض بسبب الغیرة والحماس
د  ب ق ذه الكت ذا ، وھ ر ھ د أنك ة ق م والمعرف ن العل س م ى أس ن عل م تك ي ل الت

دمرت من خالل أذھان البشر وتحمل صفات تؤكد أنھا من أسلوب البشر) 
30سورة ص -31
17سورة ص -32

)17م هللا (ص من كتاب ھل الكتاب المقدس كال-33
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تحریف:ومن أمثلة ھذا ال

یالد )تعالى هللا عما یقولون علواً كبیراً (یسوع سلسلة نسب -1 اب م كت
راھیم  ن  إب اءھم أن یسوع ھو هللا یسوع المسیح بن داود ب ع ادع م
(تعالى هللا عما یقولون علواً كبیراً )

-:أین ھذا من قولھ سبحانھ وتعالى 
34كن لھ كفوا أحد )قل ھو هللا أحد هللا الصمد لم یلد ولم یولد ولم ی(

یسوع  مواطناً صالحاً مخلصاً لقیصر كان -2
( مع ادعاءھم أن یسوع ھو هللا 35وقال (أعطوا ما لقیصر لقیصر وما 

(تعالى هللا عما یقولون علواً كبیراً)
أین ھذا من قولھ تعالى:

َماَواِت َواألَرْ  يٍّ َوال (أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ هللاَ لَُھ ُمْلُك السَّ ْن َولِ ْن ُدوِن ِهللا ِم ِض َوَما لَُكْم ِم
36َنِصیر )

رب فیصفونھ -3 ي وصف ال ل ف كذلك تجد صفات البشر الھزیلة تمأل األناجی
تم  ي ی ضعیفا ذلیال في ید أعدائھ (بعد ھذا رأي یسوع أن كل شيء قد كمل فلك

ؤا إس وءا خالً فمل اء موضوعا ممل ان إن ان وك ا عطش ال أن اب ق ن الكت فنجة م
لم  نكس رأسھ وأس ل ف د أكم ال ق الخل وقدموھا إلى فیھ فلما أخذ یسوع الخل ق

37الروح)

داؤه  ھ أع وھنا نرى عالمات الذل والھوان فالرب أسیر عطشان ذلیل یستھزأ ب
ن  زعمھم. وم م ب و أخذوا مبلغھم منھ فیسلم الروح منكس الرأس أمام من خلقھ

ا ره اإلنس ا یك ر مم اظ الكثی ك األلف ذات تل ن ال ال ع ھ فض ب لشخص ن أن تنس
اإللھیة. 

سورة الصمد-34
طبعة . 273ترجمة القس مرقس داود ص4تفسیر الكتاب المقدس انجیل یوحنا ص28/8اصحاح-35

مكتبة المحبة األرثوذكسیة القاھرة
)107(البقرة-36
)30-19/28(یوحنا-37
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ى . ُل َعلَ وعلى طرف النقیض نجد العزة في قولھ تعالى (َوَتَوكَّ
ْح ِبَحْمِدِه َوَكَفى ِبِھ ِبُذُنوِب ِعَباِدِه َخِبیراً) 38اْلَحيِّ الَِّذي ال َیُموُت َوَسبِّ

ْدهُ  ا َفاْعُب ا َبْیَنُھَم َماَواِت َواْألْرِض َوَم ُھ (َربُّ السَّ ُم لَ ْل َتْعلَ ِھ َھ َطِبْر لِِعَباَدِت َواْص
39َسِمّیاً )

َماَواِت  (هللاُ ال إِلََھ إِالَّ ُھَو اْلَحيُّ اْلَقیُّوُم الذي ال َتأُْخُذهُ ِسَنٌة َوال َنْوٌم لَُھ َما ِفي السَّ
ْم وما فيَ اْألَْرِض َمْن َذا الَِّذي َیْشَفُع ِعْنَدهُ إِالَّ ِبإِْذِنِھ َیْعلَُم  ا َخْلَفُھ َما َبْیَن أَْیِدیِھْم َوَم

َماَواِت َوْاألَْرَض  ُھ السَّ یُّ َع ُكْرس اَء َوِس ا َش ِھ إِالَّ ِبَم ْن ِعْلِم ْيٍء ِم وَن ِبَش َوال ُیحِیُط
ي  ان ف دعم اإلیم ین وی زرع الیق ا ی یُم ) مم يُّ اْلَعِظ َو اْلَعلِ ا َوُھ ُؤُدهُ ِحْفُظُھَم َوال َی

ى قلب العابد بتوكلھ على إل در عل ن ال یق ى م یس عل ھ ول ى أن یحمی ھ قادر عل
.حمایة نفسھ فضال عن غیره حفظنا هللا من األھواء 

ونجد القرآن یفصل بالحق دائما فیصف المسیح علیھ السالم بمنزلتھ الحقیقیة 
وأمھ صدیقة كانا یأكالن الطعام وینھي المسلمین عن التفرقة بین  بأنھ عبد 

صالة هللا وسالمھ في ھذا الجو من الصدق والواقعیة ال علیھم جمیعا- األنبیاء
یكون أمام السامع إال أن یؤمن مقتنعا بین القرآن ذلك (َما اْلَمسِیُح اْبُن َمْرَیَم إِالَّ 
َعاَم اْنُظْر َكْیَف  یَقٌة َكاَنا َیأُْكالِن الطَّ ُھ ِصدِّ ُسُل َوأُمُّ َرُسوٌل َقْد َخلَْت ِمْن َقْبلِِھ الرُّ

40ُن لَُھُم اْآلیاِت ُثمَّ اْنُظْر أَنَّى ُیْؤَفُكوَن)ُنَبیِّ 

41:التلمود-13

ن  ھ السالم ) وم فویة لموسى علی ود (الشریعة الش اد الیھ ي اعتق اب ف و كت وھ
أمر  ماوي ی ن س ن دی ال ع حیحة فض رة ص ر ذو فط ره بش اال یق ادئ م المب

ودي  ر الیھ ش غی ودي أن یغ ى الیھ ھ (عل ن مبادئ ریعة هللا. وم ) إذا رد بش
وي ذا یق ھ ھ ھ بعمل الیھودي إلى األمي مالھ المفقود فإنھ یرتكب إثما عظیما ألن

الكفار
)58(الفرقان -38
)65(مریم -39
75آل عمران -40
المجلس االعلى للشئون االسالمیةمن التلمود ط-41
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. وقد فضحھم القرآن في قولھ تعالى:
ِدیَناٍر ( ُھ ِب ْن إِْن َتأَْمْن ْنُھْم َم ِه إِلَْیَك َوِم َوِمْن أَْھِل اْلِكَتاِب َمْن إِْن َتأَْمْنُھ  ِبِقْنَطاٍر ُیَؤدِّ

َؤدِّ  یَن ال ُی یِّ ي ْاألُمِّ ا ِف ْیس َعلَْیَن الُوا لَ ُھْم َق أَنَّ َك ِب اً َذلِ ِھ َقاِئم َت َعلَْی ا ُدْم َك إِالَّ َم ِه إِلَْی
42َسِبیٌل َوُیقولُوَن َعلَى ِهللا اْلَكِذَب َوُھْم َیْعلَُموَن )

اِت إِ  وا ْاألََماَن َؤدُّ أُْمُرُكْم أَْن ُت الى (إِنَّ هللاَ َی ھ تع ن قول ذا م ن ھ ا َوإَِذا أی ى أَْھلَِھ لَ
مِیعاً  اَن َس ِھ إِنَّ هللاَ َك ْم ِب ا َیِعُظُك ْدِل إِنَّ هللاَ ِنِعمَّ اِس أَْن َتْحُكُموا ِباْلَع َحَكْمُتْم َبْیَن النَّ

43َبِصیراً )

القرآن واألحادیث القدسیة والنبویة                           14- -
لم)لقرآن الكریم كالم هللا الموا ھ وس ى الرسول (صلى هللا علی د حى إل والمتعب

ا  ي م دیث القدس ا الح التواتر أم ول ب احف والمنق ي المص وب ف ھ والمكت بتالوت
ھ  لى هللا علی ول هللا ص الى فرس ن هللا تع لم ع ھ وس لى هللا علی ي ص ھ النب یروی
ى الرسول  ا أضیف إل وسلم راو كالم هللا بلفظ من عنده أما الحدیث النبوي فم

ھ صلى هللا صلى هللا ل قول ر أو صفة مث ل أو تقری ول أو فع ن ق لم م علیھ وس
144علیھ وسلم ( إن هللا تعالى ِوتر یحب الِوتر)

:الفرق بین القرآن الكریم والحدیث القدسي 15-

دیث القدسي -1 ا الح القرآن الكریم كالم هللا الذي تحدى بھ العرب فعجزوا أم
فلم یقع بھ التحدي واإلعجاز.

)75(آل عمران -42
58النساء -43
المصدر: -و 2/243الصفحة أو الرقم: -مجمع الزوائد و -2/468- السنن الكبرى للبیھقي -44

خالصة حكم المحدث: [حسن كما قال في -2/57الصفحة أو الرقم: -تخریج مشكاة المصابیح 
المقدمة]
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روى -2 الى وال ی ى هللا تع ب إال إل ریم ال ینس رآن الك الق
بالمعنى بخالف الحدیث القدسي.

ا الصحیح -3 د منھ د یوج یة ق القرآن الكریم قطعي الثبوت أما األحادیث القدس
والحسن والضعیف.

القرآن الكریم من عند هللا لفظا ومعنى أما الحدیث القدسي معناه من عند -4
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ولھذا تجوز روایتھ هللا واللفظ من عند 

بالمعنى عند جمھور المحدثین. 
ا -5 نات أم ر حس رف بعش ھ الح ى تالوت ب هللا عل ھ ویثی د بتالوت رآن یتعب الق

الحدیث القدسي فال یجزىء في الصالة ویثیب هللا علیھ ثوابا عاما.
القرآن ینفرد بتسمیتھ قرآناً وتسمیة سوره وآیاتھ. -6
یشترط الطھور لمس المصحف.-7
قال بعض العلماء بتحریم بیع القرآن خالفا لكتب الحدیث.-8
ـھ -9 ا ل ذكر وإن تكفل هللا سبحانھ وتعالى بحفظ القرآن الكریم (إنا نحن نزلنا ال

1لحافظون)

ا -10 دا م دیث القدسي ع ر بخالف الح واترا كف یئا مت من أنكر من القرآن ش
.ُعلم من الدین بالضرورة

)9(الحجر 1
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أوالً: معنى اإلعجاز في القرآن الكریم16-

ن -1 الم ع دي ، س رون بالتح ادة مق ارق للع ر خ زات أم م أن المعج أعل
ت  ي إسرائیل كان المعارضة ، وھي إما حسیة وإما عقلیة ، وأكثر معجزات بن
ائھم رط ذك ة لف ة عقلی ذه األم ر معجزات ھ حسیة لبالدتھم وقلة بصیرتھم وأكث

45

46اإلعجاز ال یتم إال باستمرار العجز عن مزاولة المتحدى بھ.-2

ُھ یقول الرسول صلى هللا علیھ وسلم (-3 ا ِمْثل َي َم يٌّ إِالَّ أُْعِط َما ِمْن اْألَْنِبَیاِء َنِب
يَّ آَمَن َعلَْیھِ  ُ إِلَ اهُ هللاَّ ا أَْوَح ُت َوْحًی ِذي أُوِتی اَن الَّ ا َك َم أَرْ اْلَبَشُر َوإِنَّ وَن ُجو أَنْ َف أَُك

47)اْلِقَیاَمةِ َیْومَ أَْكَثَرُھْم َتاِبًعا

لم -4 ھ وس لى هللا علی دا ص ات أن محم ل إلثب ھ ب ودا لذات یس مقص ز ل التعجی
اني  یم الزرق د العظ د عب ول محم ھ. ویق ل :مرسل من رب ي ك أن ف ذلك الش وك

ز، ولك ذات التعجی ق ل ز الخل ا تعجی ود بھ یس المقص اء ، ل زات األنبی ن معج
ن ھلالزم اس م ل أن ون عن هللا فینتق ا یبلغ وھي داللتھا على أنھم صادقون فیم

ن  ا صادرة م انھم أنھ ى شعورھم وإیم شعورھم بالعجز عن تلك المعجزات إل
ا  اء بھ ا ج دیق بم ى التص ادھم إل ي إرش ة وھ ة عالی ادر لحكم ھ الق د اإلل عن

48لیسعدوا في الدارین الدنیا واآلخرة.

1صـ 4اإلتقان جـ -45
144راجع فصل في الوقوف على إعجاز القرآن الكریم. الباقالني صـ -46
152مسلم: و7274و4981صحیح البخاري -47
277ص 2مناھل العرفان جـ -48
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م تدرج القرآن ال-5 كریم في التحدي فتحداھم بأن یأتوا بمثلھ فل
49یقدروا (َفْلَیأُْتوا ِبَحِدیِث مْثلھ إِْن َكاُنوا  َصاِدقیَن)

ثم تحداھم بعشر سور منھ ثم تحداھم بسورة
ِمْن قُْل َفأُْتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثلِِھ ُمْفَتَرَیات َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتمْ (أَْم َیقُولُوَن اْفَتَراهُ 

50ُدوِن ِهللا إِْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن)

ْن  وَرٍة مِّ أُْتوا ِبُس ِدَنا َف ى َعْب ا َعلَ ْلَن ا َنزَّ ب ِممَّ ثم كرر في قولھ (َوإِْن ُكْنُتْم ِفي َرْی
اِدِقیَن ) ُتْم َص ْن ُدوِن ِهللا إِْن ُكْن ھَداَءُكْم ِم وا ُش ِھ َواْدُع ن 51ِمْثلِ زوا ع ا عج فلم

ی ادى عل تھ ن ِئِن معارض ْل لَ ریم (قُ رآن الك از الق زھم وإعج ار عج ھم بإظھ
اَن  ْو َك ِھ َولَ أُْتوَن ِبِمْثلِ اْجَتمَعت اْألْْنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَْن َیأُْتوا ِبِمْثل ھذا القرآن ال َی

52َبْعُضُھْم لَِبْعٍض َظِھیراً )

تارة كان رد الفعل من جانب مشركي قریش العناد تارة واالستھزاء تارة ف-6
یقولون عنھ أنھ شعر وتارة أساطیر األولین وھم یعلمون في داخلھم أن القرآن 
منزه عن ذلك وقد قال كبیرھم الولید بن المغیرة ( ماذا أقول فوهللا ما فیكم 
رجل أعلم بالشعر مني وال برجزه ال بقصیده وال بأشعار الجن ووهللا ما یشبھ 

لھ الذي یقول لحالوة وإن علیھ لطالوة الذي یقول شیئا من ھذا ، ووهللا إن لقو
53علو وال یعلى علیھ)وإنھ لمثمر أعاله مغدق أسفلھ وإنھ 

نھم -7 اج م ابعین قضیة تحت ي عصر الصحابة والت لم یكن اإلعجاز القرآني ف
ة الصافیة  راءتھم العربی ا ق إلى نظر واستدالل فقد استیقنتھا قلوبھم وشھدت بھ

رآن ا ى وعلموا بالفطرة أن الق از عل ي اإلعج انوا ف الم ، وك ھ ك ریم ال یدانی لك
رب  تلط الع ث واخ رن الثال اء الق ا مضى عصرھم وج د ، فلم ب رجل واح قل

34الطور -49
13ھود -50
)23(البقرة -51
)88(اإلسراء -52
204ص 1ج السیرة النبویة البن ھشام-53
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الم  ھ الك ا یحمل بعض فیم د ال دت األذواق عن اجم وفس باألع
فیة واضطر  بھات الفلس العربي ظھر من یختلق األقاویل والش

تعالى.بعض العلماء لعقد مجالس للرد على ما یمس كتاب هللا
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:ثانیا: وجوه اإلعجاز في القرآن الكریم 17-

ا یالحظ 23الذي حصلتھ في ھذه المسألة  اء وم ادة العلم وال الس ن أق وال م ق
:فیھا اآلتي 

.أكثر ھذه األقوال انحصر في ثالثة أوجھ من اإلعجاز -1
ز -2 ب اللغوي بتركی ب أكثرھا اشتمل على الجان اقي جوان ل ب ع تجاھ دید م ش

ي  ر ف از تنحص ن اإلعج لف ع وال الس ن أق ب م ظ أن الغال از ویالح اإلعج
دثین   ف ا المح وي أم از اللغ از ااإلعج ي اإلعج ر ف م ینحص ن كالمھ ب م لغال

العلمي. 
ذه -3 ر ھ ذا أفضل ذك ك الوجوه ، ل ي تل وجود تكرار مباشر أو غیر مباشر ف

ریم الوجوه بال تكرار مع التنبیھ على  ارئ الك ین للق التسلسل الذي تعمدتھ ثم أب
أن أھم وجوه اإلعجاز 

:قوال مع حذف التكرار وهللا أعلم وھي 22تنقسم إلى 

األخبار عن األمور المستقبلیة        -1
اإلخبار عن قصص األولین وسائر المتقدمین.-2
ل (-3 ي الضمائر مث ھِ اإلخبار عما ف ي أَْنفُِس وَن ِف ا َوَیقُولُ َذُبَنا هللاُ ِبَم ْوال ُیَع ْم لَ
َنقُوُل 

ْم َیْصلَْوَنھا َفِبْئس اْلَمِصیْر ) 54َحْسُبُھْم َجَھنَّ

النظم والتألیف-4
الفصاحة -5
عذوبة األسلوب -6
السالمة من العیوب -7
صحة المعاني -8
.ھزائمقام عال في جمیع أجالبالغة في-9

مالقرآن الكریعلم البیان فى التدبر في -10

)8(مجادلة -54
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.إیجاز مع غایة البالغة -11
اشتمالھ على المعاني الدقیقة بصورة معجزة -12
ن -13 ھ م ع كون كونھ خارجا عن جنس كالم العرب من نثر وشعر وخطب م

.حروف لغتھم
.إضافة اختالف مطالعھ ومقاطعھ وفواصلھ القول السابق مع -14
سالمة اللفظ مما یشینھ كالتعقید واالستكراه.-15
هللا سبحانھ وتعالى في كالمھ.حكملیس في طاقة البشر اإلحاطة ب-16
یدرك وال یمكن وصفھ مثل استحالة وصف صوت جمیل.-17
ال یمل سامعھ مع لذة كبیرة.-18
اشتمالھ على علوم الكثیرة.-19
حفظھ من التحریف.-20
خلوه من التناقض.-21
ة –22 قوط الخالف د س طلح إال بع ذا المص ر ھ م ینتش ریعي : ل از التش اإلعج

رات  ن ثم ھ م الي ، یعدون ع تع م الل ان السلف الصالح ، رحمھ اإلسالمیة ، وك
علوم القرآن الكریم .اإلیمان ، ومن 

.یعني كل ما ُذكر إعجازا صحیحا یعتد بھ:كل ذلك -22

:-ویالحظ القارئ الكریم أن
األقوال من األول إلى الثالث تخص اإلخبار عن الغیوب.

تخص لغة القرآن الكریم.)15-4واألقوال من (

ر - ن التعبی یئاً ال یمك ھ ش ص كون ر یخ امن عش ر والث ابع عش وال الس واألق
عنھ.

وننتھي بما سبق ذكره بأن وجوه إعجاز القرآن ھي تسعة وھي:

:األخبار عن الغیوب -19
بَّ  ِب َوَت ى لََھ َدا أَِب ُت َی تقبل ( َتبَّ ب *مثال للمس ا َكَس ُھ َوَم ُھ َماْل ى َعْن ا أَْغَن *َم

الََة اْلَحَطبِ *َسَیْصلَى َناراً َذاَت لََھٍب  ِد )*َواْمَرأَُتُھ َحمَّ ِفي ِجیِدَھا َحْبٌل ِمْن َمَس
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ا ھذا تحدي فلو أعلن أبو لھب إسالمھ لفسد55 دعوة كلھ ت ال
م  روم *ولكن هللا علم أنھ لن یسلم ومثال آخر (ال ت ال *غلب

َیُغلُبون ) ِبِھْم َس ِد َغلَ ْن َبْع ْم ِم ى اْألْرِض َوُھ ي أَْدَن ة 56ِف ؤ بنتیج تم التنب ف ی فكی
.كھذه قبل وقوعھا بسنوات 

:لغة القرآن الكریم -19
رآن  ة الق رة ولغ ا كثی م علوم دا ض ع ج اب واس ذا ب اء وھ دث العلم ریم تح الك

ى أن وجوه عنھا مع اختالفات بینھم في السرد فقط.ون والباحث وممن ذھب إل
ع إضافات لبعضھم اقالنياإلعجاز تخص ھذا الفرع م ر الب ي بك -القاضي أب

رازي ة-ال ن عطی ي-اب بھاني-المراكش اني-األص ن -الرم راقة (وم ن س اب
ي دثین ) الرافع ماعیل-المح ر إس د بك ارش-محم ید قطب)-ید رض ى س وإل

القارئ الكریم بعض الخطوط العریضة التي تخص ھذا الجانب .
ة -1 افر فطاحل اللغ د والتن ن التعقی ا م ة تمام ة الخالی ھ السلس بھر القرآن بلغت

العربیة واشتمل بخصائصھ اللغویة أمورا لم تتوفر لسواه وھذا سر التحدي. 
ریم إال-2 رآن الك ع الق ث م د الباح ق ال ال یزی ر عمی ھ بح وقا وكأن ا وش حب

ده  الوة وال یج الوة وط ة وح ة ورق زداد إال عذوب ل ال ی ف ب ب وال یج ینض
الباحث بأي حال في أي جانب إال غضا رقیقا طریا.

الث -3 ي ث ا ف زال منجم ھ ن م كون ق رغ ي التناس ة ف وره غای ھ وس ب آیات ترتی
لمعنى. وعشرین سنة وكل ذلك بال تناقض مع إحكام معجز في اللفظ وا

ھ -4 ازه أن ي إعج ذاق ف ور والح ھ الجمھ قال ابن عطیة: (الصحیح والذي علی
ل شيء  اط بك ك أن هللا أح بنظمھ وصحة معانیھ وتوالي فصاحة ألفاظھ ، وذل
ھ  م بإحاطت رآن عل ن الق ت اللفظة م علما ، وأحاط بالكالم كلھ علما ، فإذا ترتب

د  ى بع ین المعن ى وتب ي األول لح أن تل ة تص ن أول أي لفظ ك م م ذل ى ث المعن
.57القرآن إلى آخره)

سورة المسد-55
)3(الروم -56
8ص 4االتقان ج -57
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: 58قال األصبھاني مراتب تألیف الكالم خمس-5
ى بعض لتحصل :األولى  ضم الحروف المبسوطة بعضھا إل

الكلمات الثالث: االسم والفعل  والحرف
ذا :الثانیة  دة و ھ ل المفی ى بعض لتحصل الجم ات بعضھا إل تألیف ھذه الكلم

ناس في مخاطباتھم النوع یتداولھ ال
ارج :الثالثة  داخل ومخ اطع وم اد ومق ھ مب ى بعض ضما ل ضم ذلك بعضھ إل

ویقال لھ المنظوم.
أن یعتبر في أواخر الكالم مع ذلك تسجیع. :الرابعة 

اورة :الخامسة  ا مح ھ الشعر والمنظوم إم ال ل ك وزن ویق ع ذل أن یجعل لھ م
ا ذه ویقال لھ الخطابة ومكاتبة ویقال لھا الرس الم ال تخرج عن ھ أنواع الك لة ف

ر  یس بشعر وال بنث ھ ل ع كون ع م امع لمحاسن الجمی األقسام والقرآن الكریم ج
59وال بكالم مثل كالم البشر

اب -6 ك بكت ریم فعلی رآن الك ات الق ي آی ة ف واع البالغ رف أن إذا أردت أن تع
60هللا )البن القیم رحمھ(الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان

الم -7 ي ك واع ف ذه األن من أظھر الفروق بین أنواع البالغة في القرآن وبین ھ
ا  و علیھ ي ھ البلغاء أن نظم القرآن یقتضي كل ما فیھ اقتضاء طبیعیا بحیث یبن
از وال  تعارة وال مج ا اس یس فیھ ھ ، فل ألنھا أصل في تركیبھ وال تبنى ھي علی

ره ف ان أن یصلح غی ن نحو كنایة في اإلمك رآن م ي الق ا ف ل م ي موضعھ وك
اة  ع مراع ھ. م ل عن رآن ال ینفص ن الق زء م وي ج از لغ ان إعج ة وبی وبالغ
ول  م إال أن نق ول اللھ ر العق القراءات المختلفة الصحیحة وھذا شيء مبھر یحی

أن هللا أراده معجزة عقلیة سامیة وخالدة. 

8ص 4االتقان ج -58
11ص 4االتقان ج -59
إعجاز القرآن للرفاعي201صراحع ا-60
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اللفظ ینفرد القرآن الكریم بخاصیة عجیبة أال وھي امتزاج-8
ى  دھما عل ي أح ال یطغ ان ف ان یمتزج ا روح ى كأنھم والمعن

اب  ى حس ى عل ان المعن د إال طغی وقین ال تج الم المخل ي ك ر وف اب اآلخ حس
ة  ل دارس للغ ح لك ذي یتض ى وال اب المعن ى حس ظ عل ان اللف ظ أو طغی اللف
دا  لم أب ا ال یس ان تكلف العرب أن العرب وإن ھذبوا الكالم وبالغوا في إحكامھ ك

ن اب م ع اإلطن ي موض ذف ف ذف وح ع الح ي موق اب ف ل اإلطن وب مث عی
ك  د ذل ر. ونج ي الخبی الم العل ھ ك ك ألن ي ذل دا ف ف أب ریم ال یتكل رآن الك والق
دھا  ة ال یری ع لفظ اعر یض د الش عراء فنج ار الش د كب ا عن حا جلی ز واض العج

61ن واألوزاولكنھ اضطر إلیھا إلكمال السجع

ة أسلوب القرآن الكناسبةم-9 ریم حتى یوافق الطباع والتقلبات النفسیة والعقلی
ة  لكل زمان ومكان وما ھذا إال أن هللا سبحانھ وتعالى إلھ كل زمان ومكان فلغ

القرآن وشریعتھ غایة في اإلعجاز.

إعجاز وضع الجمل وتراكیبھا ووضع الكلمة والحرف.-10
ذلك حاج داعي ل ل ال رة ولع ي وفي الجوانب اللغویة مؤلفات كثی ا ف اس لھ ة الن

ھ ألن  زمن الزندقة  وبراعة العلماء لھذا الجانب اللغوي سھل علیھم التألیف فی
القرآن الكریم كالم بلسان عربي مبین. 

:استحالة اإلتیان بمثلھ -20

ا  اول غیرھم ن ح ل األول وم ي الفص دي ف ة األس یلمة وطلح رآن مس ع ق راج
و تقلید القرآن الكریم باء بغضب من هللا و ھ ول داء أتباع القى الفشل الذریع وع

بعد حین .

إعجاز القرآن للرفاعي201صراحع ا-61
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ألة  ي مس یل ف ن التفص يء م اء هللا بش ذلك إن ش نتعرض ل وس
ث وصدق هللا العظیم ( ي الفصل الثال رآن ف ْل معارضة الق قُ

وْ  ِھ َولَ أُْتوَن ِبِمْثلِ رآن ال َی ذا الق لَِئِن اْجَتمَعت اْألْْنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَْن َیأُْتوا ِبِمْثل ھ
62َكاَن َبْعُضُھْم لَِبْعٍض َظِھیراً)

:تأثیره في سامعیھ -22

ة  ین الرغب ع ب القرآن الكریم یقتحم أعماق القلوب: قبل أن یتجاوز اآلذان ویجم
ا والرھبة في آن واحد بأسلوب ال تملھ القلوب وال یشبع منھ العلماء ( ْو أَْنَزْلَن لَ

ل لََرأَْیَت ى َجَب ْرآَن َعلَ َذا اْلقُ اُل َھ َك اْألَْمَث َیِة ِهللا َوِتْل ْن َخْش عاً ِم دِّ عاً ُمَتَص ُھ َخاِش
ُروَن) اِس لََعلَُّھْم َیَتَفكَّ دیما 63َنْضِرُبَھا لِلنَّ ھ ق ات من د سماعھم آلی ر عن لم الكثی أس

ي المغرب  رأ ف وحدیثا ولما سمع جبیر بن مطعم النبي صلى هللا علیھ وسلم یق
64ْم ُخلقُوا ِمْن َغْیر َشْيء أَْم ُھْم اْلَخالِقُوَن )بالطور حتى بلغ قولھ تعالى (أَ 

قال كاد قلبي أن یطیر وذلك أول ما وقر في قلبي من اإلسالم.

ھ ومثال آخر:  دما لطم أخت ھ عن ن الخطاب رضى هللا عن ر ب قصة إسالم عم
ھ  ك نجس فاغتسل فأعطت ھ أن ت ل رآن فقال ن الق یئاً م ھ ش وطلب منھا أن تعطی

. 65ما بھا من صدر سورة طھ فقال دلوني على محمد وأسلمصحیفة فقرأ

واألمثلة كثیرة على مر العصور واذكر منھا في عصرنا الحالي :

)88(اإلسراء-62
)21(الحشر-63
)35(الطور -64
لصحابھ لال مام أحمدفضائل اعراج-65
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ل -1 ریم قب رآن الك إسالم طیار كندي بعدما سمع آیات من الق
ھبوطھ لمطار القاھرة وقد سأل عن ھذا الصوت الجمیل وھذا 

یئا م م ش ان ال یعل یم وك نظم العظ ریم ال رآن الك ذا الق ـھ أن ھ ل ل ة فقی ن العربی
كتاب المسلمین المقدس بصوت الشیخ محمد رفعت فأعلن اسالمھ على الفور. 

م -2 ھ هللا وھي ال تعل ید قطب رحم إسالم امرأة أمریكیة وھي تسمع خطبة لس
ون  شیئا عن العربیة غیر أنھا أحست بوجود كالم داخل الخطبة ال یمكن أن یك

قول بشر.

ریم -3 رآن الك ن الق ات م د سماعھم آلی ة عن ة نیجیری ل قری إسالم كثیر من أھ
ك إال  ا ذل ة. وم ة العربی م للغ بصوت الشیخ عبد الباسط عبد الصمد رغم جھلھ

ألنھ كالم هللا سبحانھ وتعالى لتأثیره الذي ال یقاس على تأثیر أي كالم آخر 

:علوم انفرد بھا -22

إلعجاز ابن سراقة والقاضي عیاض. وممن ذھب لھذا الوجھ من ا
اب -1 ان كت ارف فك وم والمع ن العل ر م ى كثی ز عل ب العزی ذا الكت تمل ھ اش

إذا  رؤه ف ان (تق ل العرف ي مناھ د العظیم ف د عب ول محم اة ویق ھدایة ومنھج حی
م إذا  بحر العلوم والمعارف متالطم زاخر وإذا روح اإلصالح فیھ قوي قاھر ث

فتھم إذ .ھ ھو یجمع الكمال من أطراف فة بفلس د الفالس ا أفس فبینما تراه یصلح م
ي  ان ف ل األدی ھ أھ تراه یعدم ما تردي فیھ الوثنیون وبینما تراه یصحح ما حرف
د  ة العب دیانتھم ، إذ تراه یقدم لإلنسان مزیجا صالحا من عقیدة راشدة ترفع ھم

ة ون خلیف ان أن یك 66هللاوعبادة قویمة تطھر نفسھ وأخالق عالیة تؤھل اإلنس

ر ج -66 ن كثی یر اب ھ راجع تفس ن قبل ف م (الصحیح أن ال یقال أن االنسان خلیفة هللا بل كل جیل یخل
/من تعلیقات د یاسر)1
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ة " ل حمای ة تكف في أرضھ وأحكام مدنیة وشخصیة واجتماعی
ة  اة الطمأنین ـھ حی من ل اد وتض ى والفس ن الفوض ع م المجتم

والنظام والسالم)

ات -2 ا ال تستطیعھ إال طبق ل اإلسالم مم كان العلم عند األمم التي انطوت قب
ریین واأل د المص ة عن ائص الكھن ن خص وم م ت العل ھ، فكان از ب وریین تمت ش

ومن أبناء الشرفاء  عند
فلما جاء اإلسالم حث الرومان وطائفة یقع الخیار علیھا عند الھنود والیونان.

ع هللاُ  ة (َیْرَف على طلب العلم ووضع هللا سبحانھ وتعالى العلماء في منزلة عالی
67َتُعملُوَن  َخِبیٌر )الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذیَن أُوُتوا اْلعْلم َدَرَجات وهللاُ ِبَما 

م -3 ار ل أتي بثم ة ف ات العلمی ى المنافس أطلق اإلسالم الحریة العلمیة وحث عل
تعرف البشریة لھا مثیال رغم ضعف اإلمكانات المادیة.

ین -4 ل األوربی ا جع اني مم ل اإلنس ى العق ر طارئ عل ي تغیی ك ف ظھر اثر ذل
ور  ي األم ة ف لطة الكنیس ل س ي وجع ث العلم ن البح ة ع لطة الكنیس ون س یعزل

التعبدیة والعقائد الدینیة البحتة.

م یحط -5 ث ل ین واآلخرین بحی وم األولی رآن عل قال ابن أبي الفضل: جمع الق
ك بھا علما حقیقة إال المت م ورث ذل لم ث ھ وس كلم بھا ثم رسول هللا صلى هللا علی

اس  ن عب ة واب اء األربع ل الخلف م مث (رضى هللا عنھ معظم الصحابة وأعالمھ
68عنھم أجمعین )

راء -6 موا الق جداتھ فس دد س ددھا وع ھ وع ارج حروف ھ ومخ وم بكلمات ى ق اعتن
رو ال والح ماء واألفع ن األس ى م المعرب والمبن اة ب ى النح ة واعتن ف العامل

11:المجادلة-67
26ص 4االتقان ج -68
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وغیرھا وأوسعوا الكالم في األسماء وتوابعھا . . . . وبعضھم 
أعرب القرآن إعراباً كامال.

ى  دل عل ا ی واعتنى المفسرون بألفاظھ ووجدوا لفظا یدل على معنى واحد ولفظ
تنبط األصولیون  ي واس ى الخف ر واوضحوا المعن ى أكث دل عل ا ی معنیین ولفظ

ة هللا ى وحدانی دل عل ل أدلة منھ ت د اآلن وتأم م التوحی و عل ھ وھ ھ وقدرت وعلم
طائفة ما فیھ من قصص السابقین وسموا ذلك بالتاریخ.

وتنبھ قوم لما فیھ من مواعظ ووعد ووعید فسموا الوعاظ.
روج  ر والنجوم والب ار والشمس والقم ل والنھ ات اللی ونظر قوم لما فیھ من آی

ة الل ھم لجزال ر بعض ت. ونظ م المواقی تخرجوا عل یاق فاس ن الس ظ وحس ف
تمد  ذلك اس دیع  وك والتلوین في الخطاب والمقاطع واستخرجوا علم البیان والب

.69ثیرة أخرىكمن القرآن علوم

ى -8 یران عل ألرض یس یادتھم ل لمین وس دم المس ومن المالحظ أن القرآن وتق
ادوا األرض والعكس صحیح.  ھ س وتیرة واحدة فكلما قام أھل اإلسالم بتعالیم

ي أما أھل ا الت ل أوروب دموا مث نھم تق الیم دی الكفر والضالل كلما بعدوا عن تع
تقدمت بعدما ُعزلت الكنیسة عن البحوث العلمیة.

:حفظھ من التبدیل -23
:یقول القاضي عیاض 

ا لَُھ لََحاِفُظوَن)تكفل هللا سبحانھ وتعالى بحفظھ (-1 ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ 70إِنَّ

ھ ال لى هللا علی ول ص ى الرس زل عل ا ن رأه كم ھ ونق ن حروف رف م یع ح یض
.وسلم 

71من حفظ هللا لھ تیسیره لجمع القرآن (إِنَّ َعلَْیَنا َجْمَعُھ َوقُْرآَنُھ)-2

بتصرف28، 27، 26صـ 4اإلتقان جـ -69
)9(الحجر-70
)17(القیامة -71
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لم  ھ وس د الرسول صلى هللا علی ى عھ رآن عل ع الق ن جم ومم
.عبد هللا بن مسعود وسالم ومعاذ رضى هللا عنھم أجمعین 

قرآن في عھد أبي بكر وعثمان بن عفان رضي هللا عنھما. جمع ال-3

:خلوه من التناقض -24

.وممن تكلم عن ھذا الجانب من اإلعجاز ابن سراقة وحازم وابن عطیة 
د  ویتضح ذلك من طول القرآن الكریم وتناسق لغوتھ وعلومھ وكونھ بنظم واح

ُروَن الْ  ِر ِهللا فصیح معجز من أولھ آلخره (أََفال َیَتَدبَّ ِد َغْی ْن ِعْن اَن ِم قُْرآَن َولَْو َك
داني 72لََوَجُدوا ِفِیھ اْخِتالفاً َكِثیراً ) ھ للقاصي وال فالقرآن الكریم صحت علوم

اد  ر والعن ھ الكب ع .ولكن ن الجم اب م داد الحس ن أع ھ م ا فی ذلك م ال ل ومث
أ ھ ال ی اب أن ل الحس م أھ ا یعل تي إال والضرب والقسمة والموافقة والمقاسمة م

من لدن حكیم خبیر .
ن  م م وفر لھ ا ت ى م داء اإلسالم عل اقض أن أع ن التن وه م وأبلغ مثال على خل
د  ا یؤك ین إال م د ح و بع نھم ول در ع الم ال یص ادة اإلس خمة لمع ات ض إمكانی

.صدق القرآن الكریم الكتاب الوحید الموافق لصحیح العلم الحدیث 

-:أنھ شيء ال یمكن التعبیر عنھ -25
وممن ذھب لھذا (السكاكي ، أبو حیان التوحیدي )

..فھذا شيء یحیر العقول ، ولیس لھ تفسیر إال أنھ كالم هللا سبحانھ وتعالى 
فكیف لمخلوق أن یحیط بھ ویعبر عنھ.قال أبو حیان التوحیدي :

في كالمھ وأسراره في كتابھ 73(لیس في طاقة البشر اإلحاطة بأغراض هللا
74ول وتاھت البصائر عنده )فلذلك حارت العق

82النساء -72
صلى هللا علیھ وسلم وصفات لفظ أغراض هللا فى كالمھ لفظ لم یرد فى كتاب هللا وسنة رسولھ–-73
وأفعالھ األصل فیھا التوقیف على ماورد (د/یاسر )هللا
البصائر ألبو حیان التوحیدي في الحدیث عن كون القرآن الكریم شيء ال یمكن التعبیر -74
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:كل ما ذكر من وجوه اإلعجاز صحیح -26

ي ،  راقة ، الزركش ن س اكي ، اب دي ، الك ان التوحی و حی ذا أب ب  لھ ن ذھ ومم
وأقول (الذي یدفع النفس للحیرة والدھشة أن جھابذة ھذا الفن ورد عن بعضھم 

از ر اإلعج ا حص م منھ وال یفھ ل أق از مث را لإلعج یرا قاص ب تفس ى الجان عل
اعھم وال  اللغوي على سبیل المثال لكني أقول لعل ھذا ما اشتھر على لسان أتب
ي  از ف وم اإلعج یرا لمفھ ھم تفاس دم بعض ا ق رى  ثانی وال أخ ود أق ي وج ینف
ا  راده وإنم بعض م م ال م یفھ دید ل از ش ن بإیج ك ولك ل ذل ع ك تصوره أنھا تجم

ا ان الظن خاصة تج أمورون بإحس ا م اء. وسؤال أقول ھذا ألنن ه ھؤالء العلم
ھ  ول أن از ؟ (أق ص اإلعج ي تخ ي الت ط ھ وال فق ذه األق ل ھ ھ ھ رح نفس یط
یصعب جدا أن أقول عدم ورود غیرھا من السلف الصالح وكذلك كل ما صح 
ي  ا تیسر وأعجبن ي ذكرت م ھ ولكن ذ ب أمورون باألخ ف م أو سیصح من الخل

رآن ا از الق ي إعج م ف ل العل ف أھ ك قول ابن سراقة اختل ي ذل ذكروا ف ریم ف لك
ن  دا م زءا واح ازه ج ي إعج وا ف ا بلغ واب وم ة وص ا حكم رة كلھ ا كثی وجوھ

75عشر معشاره )

تنبیھات ھامة: والذي تبین لي وجود رابط أخر بین ھذه األقوال كلھا ربما 27-
الم  ریم ك رآن الك و أن الق نتھم أال وھ انتبھ إلیھ البعض لوروده مجمال على ألس

ألون فحین هللا سبحانھ وتع م یس الى وھو فعال لما یرید وال یسأل عما یفعل وھ
وقین  ا للمخل ھ مخالف ون كالم ریم یك یتكلم سبحانھ وتعالى خاصة في القرآن الك

بإعجاز عظیم فانتبھ إلى االختالف.
الما  ردا وس ا ب ھ جعلھ راق لكن یة اإلح ا خاص ل فیھ ار وجع ق هللا الن ال: خل مث

ان على إبراھیم، جعل الشمس تشرق م ي أخر الزم ا ف ھ یجعلھ ن المشرق لكن
م ، ألمص،  الى (أل ال تع ریم ق رآن الك تشرق من المغرب. ومثال لغوي في الق
م  نات ول ر حس یھن بعش رف ف ل ح ات وك ات كریم ي آی ق ، ص. . . ) وھ
ة، وإن  روف مقطع ا ح م أنھ زة رغ ا معج ذا لكونھ ا وھ ركون بھ تھزأ المش یس

ریم صور انتبھت لما أعنى فاقرأ قول القاضي ع رآن الك از الق یاض (من إعج

بتصرف14صـ  4تقان جـ اال-75
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الم  الیب ك الف ألس ب المخ لوب الغری ب واألس ھ العجی نظم
العرب ولم یوجد قبلھ وال بعده نظیرا لـھ)

الم العرب  ا لك ھ مخالف ب اللغوي وكون ر الجان ھ هللا ذك اض رحم فالقاضي عی
رغم كونھ بلسان عربي مبین وھذا ال ینفي أمورا أخرى یحتملھا قولھ. 

-ھذا المنوال انتبھ لآلتي:وعلى

لم -1 نزولھ بعض آیات القرآن الكریم على األنبیاء من قبلھ صلى هللا علیھ وس
التي نزلت على سلیمان علیھ السالم.مثل (بسم هللا الرحمن الرحیم)

نزولھ على سبعة أحرف وھذا شيء لغوي لم یعھد من قبل.-2
اة واإلنجیل.حفظھ بالصورة العجیبة رغم تحریف التور-3
رآن -4 ب الق تحكم القرآن الكریم في األلفاظ ومن ذلك ما یسمیھ أھل العلم غری

ة أن  أ الغراب نھم ، ومنش ى هللا ع حابة رض ماه الص ا س رآن كم راب الق أو إع
یكون اللفظ من لغات متفرقة أو كونھ مستعمال على وجھ إسالمي أخرجھ عن 

معناه األصلي مثل الكفر واإلیمان والظلم .

ة والوجوه والنظائر -28 فھي ألفاظ وردت بمعان مختلفة كلفظ الصالة والرحم
ادة. واإلفراد والفتنة والروح  ي تستعمل ع ى الت ر المعن ى غی ألفاظ تجيء بمعن

روج  ي ب تم ف و كن ب إال (ول ي الكواك روج فھ اظ الب ن ألف ر م ا ذك ل م ال ك مث
76مشیدة) فھي القصور الطوال الحصینة 

121صـ 2االتقان حـ-76
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ا29- ة ومم ن ناحی لم م ھ وس لى هللا علی ول ص ل بالرس یتص
:اإلعجاز أمور منھا 

دم -1 ع ع وم م ذه العل ل ھ ھ ك اب ب أتي بكت كونھ أمي ال یقرأ وال یكتب فكیف ی
.77التناقض كما سبق

ي -2 ھ اللیل ا ومن رین عام ف وعش ي نی ا ف ھ متمم ریم علی رآن الك زول الق ن
ف ري والس دني والحض ي والم ھ المك اري ومن ماوي والنھ ي والس ري واألرض

ھ  لي هللا علی عھ ص ن وض رآن م ان الق تحیل إن ك ومي فیس ھ الفراشي والن ومن
ل  د أن قائ ذا یؤك اقض. وھ وسلم أن ینسجم مزاجھ على كل تلك األحوال بال تن

القرآن الكریم ھو الحي الذي ال ینام وال یموت.
ل سور-3 وحي اإللھي مث ن ال ف إتیانھ بأمور غیبیة ال تأتي إال م د فكی ة المس

ن  ر ب ل عم داء اإلسالم مث ار أع لم بعض كب د أس لم وق علم بأن أبا لھب لن یس
الخطاب رضي هللا عنھ.

ومما یتصل بالناس من إعجاز القرآن الكریم أمور منھا: 30-

ور -1 م أم نزول القرآن الكریم مرتبطا بواقع الناس ولیس معزوال بل ینظم لھ
.دنیاھم وأخراھم 

ل متخصصین رغم الم-2 ن قب ي وضعت م از والت ؤلفات الضخمة في اإلعج
ال یزال ھذا الموضوع ینبوعاً ال ینضب وھذا یقره مؤمنھم وكافرھم.

فشل كبار الكفار في معارضة القرآن الكریم مما یدل على كونھ معجز.-3

القدر المعجز من القرآن الكریم):مسألة ھامة (31-

161راجع أمیة الرسول . إعجاز القرآن الباقالني صـ -77
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ا بشيء في ھذه المسألة أربعة أقو ال غیر أنھم لم یتعرضوا لھ
78من التفصیل

القول األول: 
ول یشترط  ذا الق رآن. وواضح أن ھ ع الق ق بجمی قول بعض المعتزلة أنھ متعل

في اإلعجاز قدر كل القرآن وھو وجھ باطل متكلف جدا. 
القول الثاني: 

2رةمنسوب للقاضي الباقالني: أن اإلعجاز یتعلق بسورة طویلة كانت أو قصی

ْن  وَرٍة مِّ ْلَنا َعلَى َعْبِدَنا َفأُْتوا ِبُس ا َنزَّ واستدل بقولھ تعالى (َوإِْن ُكْنُتْم ِفي َرْیٍب ِممَّ
ُتْم َص ْن ُدوِن ِهللا إِْن ُكْن َھَداَءُكْم ِم وا ُش ول أیضا 79) اِدِقینَ ِمْثلِِھ َواْدُع ذا الق وھ

ور از بالس اء هللا ألن اإلعج یأتي إن ش ا س ق كم الف الح از خ ي إعج ة ال ینف
بدونھا. وقد ناقض القاضي الباقالني نفسھ بنفیھ لھذا القول كما سیأتي.

القول الثالث:
اقالني  ي 80منسوب للقاضي الب درھا ف ق بسورة أو ق از یتعل ا أن اإلعج أیض

تدل  الكالم وذلك بسورة قصیرة كسورة الكوثر أو آیة بقدر حروف سورة واس
ة ى المعارض ل عل ود دلی دم وج ر بع ول غی ذا ق در. وھ ذا الق ن ھ ل م ي أق ف

81صحیح لما سیأتي في القول الرابع إن شاء هللا

القول الرابع:
ره رآن وكثی الى (3اإلعجاز یتعلق بقلیل الق ھ تع تدلوا بقول ِدیِث واس أُْتوا ِبَح َفْلَی

ھذا القول ھو الحق إن شاء هللا تعالى: 82)ِمُثلِِھ إِْن َكاُنوا َصاِدِقینَ 
بعض أھل العلم قدیما  إلى ترجیح ھذا القول ومن المحدثین وذھب 

17ص 4االتقان جـ -78

)23(البقرة-79
108ص 2البرھان في علوم القرآن للزركشي ج -80
إلى ھذا الرأي یمیل فضیلة الشیخ یاسر  برھامي (حفظھ هللا تعالى )-81

)34(الطور-82
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رآن-(مصطفى صادق الرافعي از الق ھ إعج ي كتاب اع -ف ومن
83القطان في كتابھ مباحث في علوم القرآن )

وعھا وإن -1 ا موض ا ولھ ا إعجازھ غرت لھ رت أو ص رآن كب ن الق ة م اآلی
جاءت على نسق اآلیات األخرى في سورتھا.

وم اآلیة ا-1 ائل وعل رة تحوي مس ي أواخر سورة البق دین ف لكبیرة مثل آیة ال
ل  ى ب ظ عن المعن شتى ، بعد ھذا نقول أنھا معجزة ألننا ال نستطیع فصل اللف

.ھما في القرآن الكریم روحان یمتزجان 

ل (-2 ة الصغیرة مث ُ اآلی َمدُ هللاَّ ور 84)الصَّ ا ألم ا معجزة بمفردھ ول أنھ أق
ة ظاھر  ى واللغ ي المعن ات السورة ف منھا أنھا  آیة كریمة وتناسق اآلیة مع آی

واضح واآلیة شملت لفظ الجاللة وكلمة الصمد: وھي من أسماء هللا الحسنى
ي شرفھ  ل ف قال ابن عباس: الصمد الذي كمل في سؤوده والشریف الذي كم

ل والعظیم الذي كمل ذي كم یم ال ھ والعل ي حلم في عظمتھ والحلیم الذي كمل ف
واع الشرف  ي أن ل ف ذي كم و ال ھ وھ ي حكمت ل ف ذي كم یم ال ھ والحك ي علم ف
و  ادة : ھ ن وقت ال الحس يء وق ھ ش یس كمثل ذي ل بحانھ ال و هللا س ؤدد وھ والس
ال  ھ وق ذي ال زوال ل وم ال و الحي القی الباقي بعد خلقھ وقال الحسن: الصمد ھ

س : ھو عكرمة: الصمد الذي لم یخرج منھ شيء وال یطعم وقال الربیع بن أن
ور  ـھ والصمد ن ذي ال جوف ل بعض الصمد ال ال ال د وق م یول د ول م یل ذي ل ال

از 85یتألأل وكل ھذه األقوال صحیحة ة وإعج ة وبراع ال اآلی ى جم . فانظر إل
ال ج ذا الجم د ھ ل بع ى فھ ظ عن المعن ا ال نستطیع فصل اللف ال المعنى ألنن م

مد) رت (هللا الص ا ذك ل م غیرة مث ة الص م إن اآلی از ث ذكر 86وإعج ین ت ح
ل  ده ب ي لیست شيء منفصال وح ذا فھ تصرف الذھن إلى سورة اإلخالص ل

ھي جزء من سورة. 

241ذھب القطان إلى اإلعجاز في أصوات الحروف ووقع الكلمات. مباحث في علوم القرآن ص -83
سورة الصمد-84
تفسیر سورة اإلخالص4تفسیر القرآن العظیم للحافظ ابن كثیر جـ -85
)2(اإلخالص -86
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ل (-ب رة مث ة الكبی ُل واآلی َماَواِت َواْألْرِض َمَث وُر السَّ هللاُ ُن
بَ  َباٌح اْلِمْص ا ِمْص َكاة ِفیَھ وِرِه َكمْش ُة ُن َجاَج ٍة الزُّ ي ُزَجاَج اُح ِف

اُد  ة َیَك ِة َوالَ َغْرِبیَّ ْرِقیَّ ٍة ال َش ة َزْیُتوَن َجَرٍة ُمَباَرَك ْن َش ُد ِم يِّ ُیوَق َھا َكْوَكٌب ُدرِّ َكأنَّ
اُء  ْن َیَش وِرِه َم ِدي هللاُ لُِن ور َیْھ ى ُن وٌر َعلَ اٌر ُن ھ َن ْم َتْمَسْس ْو لَ يء َولَ ا ُیِض َزْیُتَھ

اِس َوهللاُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعلِیٌم )َوَیْضِرُب هللاُ  87اْألَْمَثاَل لِلنَّ

ة  ى آخر اآلی كاة ..... إل ة (حین نسمع ابتداء من (مثل نوره كمش ن آی جزء م
)كریمة 

ذا  بیھ وھ ذا التش ا فھ ن أجزائھ ل جزء م ي ك ا معجزة ف التوفیق أنھ أقول وبا
یس ل شيء ل ذا المث ب بھ ى والتقری ا الجمال في المعن و م ة البشر وھ ي طاق ف

حیر اللغویین واألدباء جیال بعد جیل فھل بعد ھذا یقال أنھا لیست معجزة ألن 
د  ریم عن رآن الك ة الق ة معارض ض الزنادق رك بع د ت ة ؟ وق ر تام ة غی اآلی
ا  از رغم كونھ ى اإلعج انظر إل ذا بشر، ف ول ھ تعرضھم لمثل ھذا وقال ما یق

.أقل من آیة كریمة 
:والحرف فھي معجزة لوجودھا آیة أو في آیة أما الكلمة-جـ

88فحین نسمع (َوال َیْسَتْثُنوَن )

الم هللا عز وجل ووضع الحرف معجز  ا ك فھي معجزة لما سبق ذكره ثم أنھ
لوب إلخألنك إن حذفت من القرآن حرفا واحدا  تل اللفظ والمعنى وأصبح األس

حیحة.ركیكا منصرفا عما وضع لھ وھذا في كل القراءات الص

ل فسواھن سبع سماوات و( ة مث ة بكلم دال كلم ریم إب وقد كثر في القرآن الك
89َفَقَضاُھنَّ َسْبَع َسَماَواٍت )

ْیِھمُ َوَظلَّْلَنام(و) 90اْلَغَمامَ َعلَْیُكمُ َوَظلَّْلَناوإبدال حرف بحرف مثل ( )امَ اْلَغَمَعلَ
91

)35(النور-87
)18( القلم : -88
12سورة فصلت -89
57البقرة -90
160األعراف -91
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ھ  ھ وجمل ھ وكلمات ن حروف ز م ھ معج القرآن كل ذا ف ى ھ وعل
وآیاتھ وسوره لفظا ومعنى.

92من اإلعجاز اللغوي للقرآن الكریم-33

الم -1 ي ك نت ف ا حُس ھ وم في القرآن الكریم لفظة غریبة ھي من أغرب ما فی
الىقط إال في موقعھا منھ وھي كلمة  ھ تع ن قول َك إًِذا"((ضیزى) م َمةٌ ِتْل ِقْس

ھ 93)ِضیَزى ن أغرب الحسن وأعجب ومع ذلك فإن حسنھا في نظم الكالم م
م ھي ةفإن السورة مفصل كلھا على الیاء فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل ث

م أن المال ي زعمھ رب إذ وردت ف ى الع ار عل ات هللا في معرض اإلنك ة بن ئك
فكان غرابة اللفظ أشد األشیاء مالئمة لغرابة المعنى وإنكاره.

180دالئل اإلعجاز للجرجاني، وإعجاز القرآن للرافعي صـ -92
22النجم -93
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) مرة وھى عدد 12ورد في القرآن الكریم كلمة شھر (-2
94) مرة وھي عدد أیام السنة365شھور السنة وكلمة یوم (

في المفرد والجمع یجيء اللفظ غایة في الجمال.-3
ردة  ا مف ور مثل (أكواب) فلم یأت بھ ن الظھ ا م أ فیھ ظ  (كوب) ال یتھی ألن لف

والدقة وحسن التناسب كلفظ أكواب الذي ھو جمع.
وفي استعمال المفرد یجيء غایة الفصاحة مثل كلمة (األرض) فإنھا لم تجيء 

إال مفردة فإذا ُذكرت السماء مجموعة جاء بھا مفردة في كل موضوع منھ.
اءت ولما ُجمعت جاءت على ھذه الصورة التي ھي  غایة في الفصاحة حتى ج

الى  ھ تع ر وھي قول ل فك ق سبع في روعة یسجد لھا صاحب ك ذي خل (هللا ال
دخل  ي ت سماوات ومن األرض مثلھن) ولم یقل وسبع أرضین لھذه الركاكة الت

في اللفظ ویختل النظم.

اظ (سریانھ-4 ریم ألف رآن الك ي الق ة-حبشیة-ف خ )-عبرانی ة. . .إل وھي قبطی
ذلك كلمات أخرج تھا العرب على أوزان لغتھا وأجرتھا في فصیحھا فصارت ب

ي نفسھا  از ف د أن اإلعج اظ یج عربیة وكل من یبحث في سر مجيء تلك األلف
ظ  ل اللف ات وإال اخت م اآلی ن نظ ا م ي موقعھ ا ف ي عنھ ا یغن د غیرھ وال یوج

والمعنى وصار ركیكا:
.سجیل: حبشیة -مثل ھیت: قبطیة

ن-5 ھ م ت تقلب دإذا ذھب اس ال تج ة للن ة الفاتح ال وعظم احة والجم إال الفص
ع بل كلھ في مستوى األسلوب  ال رائ وة والسالسة والجم ن الفصاحة والق م

ر  یم خبی ھ حك ن إل ادر م ھ ص ل (ألن ورة مث ن س ل م ورة أفض دت س وإن وج
ى  ھ عل رآن كل ي أن الق ذا ال ینف الفاتحة وأیة أفضل من أیة مثل أیة الكرسي فھ

)من الفصاحة وقوة التأثیر وجمال اللفظ والمعنى.مستوى واحد 

المعجم المفھرس أللفاظ القرآن الكریم ط دار الحدیث القاھرة.-94
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و  ة وھ ة الخاص ة وخاص ة والخاص ي العام ذلك یرض و ب وھ
شيء ال یتھیأ إال للقرآن الكریم.

كنایات القرآن من السمو بحیث یعجز اللسان عن التعبیر عنھا ومن كنایاتھ -6
لُ َمِسیحُ َما الْ ( ُس ِھ الرُّ ْن َقْبلِ ْت ِم ْد َخلَ وٌل َق ْرَیَم إِال َرُس ُن َم ھُ اْب یَقةٌ َوأُمُّ دِّ اِص َكاَن

َعامَ َیأُْكالنِ  ُن لَُھُم اآلَیاِت ُثمَّ الطَّ 95)اْنُظْر أَنَّى ُیْؤَفُكونَ اْنُظْر َكْیَف ُنَبیِّ

و إخراج ال ام ھ أكالن الطع ا ی ر المقصود من قولھ تعالى كان و ینف فضالت وھ
ام  الطبع السلیم من ذكره وسماعھ فعدل بما یقوم مقامھ بما یلزم وھو أكل الطع

96

75المائدة -95
350صـ 3االتقان جـ -96
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((( الفصل الثالث  )))

97من أنكر إعجاز القرآن الكریم غیر مشركي قریش ومن عاصرھم-33

-أشھرھم :

ول أن -1 ان یق ن األعصم فك د ب ودي لبی رآن الیھ أول من أظھر الكالم في الق
توراة مخلوقة فالقرآن كذلك مخلوقال
أخذھا عنھ طالوت ابن أختھ وأشاعھا.-2
ون -3 ذین یقول ة ال ھ البنانی ب إلی ذي ینس معان ال ن س ان ب ال بن ذلك ق وك

عنھ بألوھیةعلىرضىا
رآن -4 ل الق ى مث درون عل اس یق اف أن الن م وأض ن درھ د ب ا الجع وتلقاھ

.وأحسن منھ 
معتزلة.وتابعھم عیسى بن صبیح من ال-5

فة -6 ب فلس ة كت ى دراس یاطینھم عل ال ش د إقب ة بع ت آراء المعتزل ا نجم لم
الیونان مزجوا بین الفلسفة والدین

تح -7. از بالصرفة بف ى أن اإلعج ام إل و اسحق النظ ذھب شیطان المتكلمین اب
ك،  ى ذل الصاد وھي أن هللا صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتھم عل

ار ونحن نقول لماذا فش لت محاوالت مسیلمة الكذاب وغیره، ولماذا اعترف كب
م  اذا ل ول بشر، ولم یس ق ذاالقرآن ل أن ھ علماء الشعر مثل الولید بن المغیرة ب

.98یحاول الكفار المعارضة بما قیل قبل نزول القرآن الكریم

قال المرتضي من الشیعة-8
وم ( لبھم العل ى الصرفة أن هللا س ل معن اج إلیھب ي یحت ل الت ان بمث ي اإلتی ا ف

ان 99القرآن  ونحن نقول ھل قبل نزول القرآن الكریم كان بإمكان مخلوق االتی

307لین بالصرفة مثل الشیعة ) ص الجرجاني في دالئل اإلعجاز ( التشنیع على القائ-97
307ئلین بالصرفة مثل الشیعة ) ص الجرجاني في دالئل اإلعجاز ( التشنیع على القا-98
المصدر السابق-99
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بقت  وم س ات وعل بشيء من إعجازالقرآن مثل اإلنباءعن غیبی
زمانھ بقرون وحفظھ من التحریف وھذا على سبیل المثال 

ن-9 لم م م یس ھ ل بعض أن ر ال الجاحظ كان فاسد العقیدة كثیر االضطراب وذك
100القول بالصرفة ولكنھ أخفاھا ولمح بھا وال یستبعد ھذا منھ

بھم -10 حابھ أن كت و وأص م ھ ى زع اني حت م العن ن القاس ین ب اء الحس وج
وكالمھم أبلغ 

.101من القرآن (تعالى هللا عما یقولون علوا كبیرا)

102من عارض القرآن بقرآن من عنده-34

147: 136المصدر السابق من -100
307الجرجاني في دالئل اإلعجاز ( التشنیع على القائلین بالصرفة مثل الشیعة ) ص -101
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-أشھرھم:

الكذاب مسیلمة -1
طلیحة األسدي وقد سبق الحدیث عنھما في الفصل األول -2
ن -3 ق م رآن ولف ارض الق ھ ع وة ولكن دع النب م ی ذي ل ارث ال ن الح ر ب النض

أخبار الفرس والعجم أمورا لكنھ لم یلق رواجا ألنھ جاء بأساطیر األولین. 
ره و-4 دثان أم ي ح وة ف وم الشاعر الكبیر أبو الطیب المتنبي ادعى النب ھ ق تبع

ذي  ھ المزعوم ال من بني كلب وھم قوم عرفوا بالجھل وجفاء البادیة ومن قرآن
ي  افر لف ار إن الك ل والنھ دوار واللی ك ال یار والفل نجم الس بعض (وال ھ ال نقل

أخطار). 

103من عارض القرآن وال یذكرون لھ قرآنا-35

)129لسابق بتصرف (فصل التحدي والمعارضة ص المصدر ا-102
147: 136المصدر السابق من -103
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-:أشھرھم 

ا-1 ان فصیحا معروف ة والشعر األسود العنسي وك ة والسجع والخطاب بالكھان
وقتل قبل وفاة الرسول صلى هللا علیھ وسلم بیوم ولیلة.

ا -2 وحي إلیھ ھ ی زعم أن ت ت ذاب وكان یلمة الك ت مس ة. تزوج جاح التمیمی س
وتسجع في ذلك سجعا.

ن -3 ا وم ذیئا فاحش ان ب لیط اللس ان س أبو الحسین المعروف بابن الراوندي وك
أقوالھ الفاسدة :

اب إن( ل كت ھ وھ أت مثل م ی رآن ل أن الق د ب وة محم ون بنب لمین یحتج المس
اس  ذا قی ھ) وھ أتوا بمثل م ی ق ل وتھم ألن الخل بطلیموس أو أقلیدس دلیل على نب

وضعھ أجھل شیطان ألنھ بذلك یجعل كل صاحب كتاب بارع نبیا.
ألیف  ر ت وال نظی نھم األم ذه م ود والنصارى وأخ غیر أنھ اشتھر بمواالتھ للیھ

اب البصیرة) رداً كت ود (كت ھ صنف للیھ ھ أن ا اشتھر عن ب تعادي اإلسالم وم
ة  ى اعطوه مائ ھ حت على اإلسالم فلما قبض أربعمائة درھم ألف كتابا یرد علی

104درھم فسكت

القرآن والتحدي 36-

1من أمثلة التحدي :

33فصل في أن نبوة النبي صلى هللا علیھ وسلم معجزتھا القرآن. إعجاز القرآن للباقالني ص  -104
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القرآن الكریم تحدي العرب بأن یأتوا بمثلھ فعجزوا.-
ي تحدي الع-2 أت بموت أب ي تنب د الت رب بالتنبؤ بأمور غیبیة مثل سورة المس

لھب كافرا 
ا لرسول هللا -3 ور یستحیل علمھ تحدي أھل الكتاب وغیرھم بإخبارھم عن أم

م أھل  م عل م وال یعل ى معل س إل م یجل ذي ل ي ال صلى هللا علیھ وسلم وھو األم
الكتاب مثل قصة مریم وقصة أصحاب الكھف.

لكریم باإلخبار عن خلجات النفس ومن قولھ سبحانھ تعالى: تحدي القرآن ا-4
ْم ( ُھ ُم إِنَّ ُھْم َوهللاُ َیْعلَ وَن أَْنفَُس ْم ُیْھلُِك ا َمَعُك َتَطْعَنا لََخَرْجَن ِو اْس ِ لَ ا َیْحلِفُوَن ِب َوَس

105لََكاِذُبوَن )

الى (-5 ُیْھَزمُ تحدي أھل الكفر جمیعا مثل قولھ سبحان وتع عُ َس ونَ اْلَجْم َوُیَولُّ
ُبرَ  ھذا وقد كان المسلمون وقتھا أقلیة مستضعفة في مكة.106الدُّ

رس(-6 ى الف روم عل وُم) تحدي غیر العرب بالتنبؤ بانتصار ال رُّ ِت ال م ُغلِب ال
107

ن معارضتھ -7 ا یمك ال یزال القرآن یتحدى العالم بكافة جوانبھ ولو وجد فیھ م
وة إمكا ذا لسارع أھل الكفر على كثرتھم وق ي ھ ك ف ى نشر ذل ة إل اتھم المادی ن

العصر الذي اصبح العالم بفضل وسائل االتصال واإلعالم كقریة صغیرة.

القرآن والعلم الحدیث 37-

تعالیم القرآن جاءت بدقة مع ما صح من العلم الحدیث.1
زل 2 رآن ن از ألن الق ة اإلعج ي غای ذا ف العلم وھ وتحدى القرآن العالم كلھ ب

م یلتحق بمدرسة وال على نبي أمي ال م ول ى معل س إل یقرأ وال یكتب ولم یجل

42التوبة -105
45القمر -106
)2الروم(-107
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ریة  ت البش ي احتاج وم الت ك العل ـھ تل ت ل ن أت ن أی ة فم جامع
ل  ن یص أمور ل داھم ب ھا وتح ى بعض لت إل ى وص ا حت قرون

:إلیھا العلم إمعانا في التحدي العلمي للبشریة ومن ھذا 
تحداھم في خلق ذبابة التحدي بالخلق: -أ

ا آیُّ  ْن (َی ْن ُدوِن ِهللا لَ ْدُعوَن ِم ِذیَن َت ـَُھ إِْن الَ َتِمُعوا ل ٌل َفاْس ِرَب َمَث اُس ُض ا النَّ َھ
ُعَف  ُھ َض َتْنِقُذوهُ ِمْن ْیئاً ال َیْس َباُب َش ذُّ لُْبُھُم ال َیْخلُقُوا ُذَباباً َولَِو اْجَتَمُعوا لَُھ َوإِْن َیْس

الُِب َواْلَمْطلُوُب ) 108الطَّ

ي التحدي بالھ-ب  ُتْم ِف ْو كْن ْوُت َولَ ْدِرْكُكُم اْلَم وا ُی روب من الموت (أَْیَنَما َتُكوُن
یَدة) ُروٍج ُمشَّ وفیتي 109ُب اد الس ي االتح دین ف ض الملح اول بع ذا ح ي ھ وف

ع  اءت بفشل ذری السابق إجراء تجارب ومحاوالت لمنع الموت عن اإلنسان ب
.ف ھذه المھزلة ونتائج مضحكة مما جعل قادتھم یصدرون أوامرھم بإیقا

دعا القرآن الكریم إلى التدبر في خلق السماوات واألرض وعدھا عبادة -3
َن  ا وِم اً أَْلَواُنَھ َراٍت ُمْخَتلِف ِھ َثَم ا ِب اًء َفأَْخَرْجَن َماِء َم َن السَّ (أَلَْم َتَر أَّن هللاَ أَْنَزَل ِم

110َغَراِبیُب ُسوٌد ) اْلِجَبال ُجَدٌد ِبیٌض َوُحْمٌر ُمْختلٌِف أَْلَواْنَھا وَ 

111من اإلعجاز العلمي للقرآن الكریم -38

:السنة الشمسیة والقمریة -1
یوما شمسیا والسنة القمریة تزید قلیال عن 365السنة الشمسیة تزید قلیال عن 

ا بالضبط 354 رق بینھم ل 10.875149والف ي ك ون ف ذلك یك نة 33وب س
.نة تقریبا یوما أو نحو س358.87917فرق قدره 

73الحج -108
78النساء-109
27فاطر -110
ات اإلعجاز العلمي للقرآن الكریم د/ زغلول النجار وإعجاز القرآن للشعراويمن آی-111
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الث  وعلى ذلك فإن كل مائة سنة شمسیة تصنع فارقا قمریا ث
ا  یة یقابلھ نة شمس ة 309سنوات وتكون ثالثمائة س نة قمری س

ي سورة الكھف ( ِنیَن وھذه الحقیقة العلمیة ف ٍة ِس الَث ِماَئ ْم َث ي َكْھِفِھ وا ِف َولَِبُث
ي قول112َواْزَداُدوا ِتْسعاً)  ة ف ظ اآلی ل والمتأمل في لف م یق نین) ول الى (س ھ تع

نین أي لیست شھورا  ال س م ق ة ث م ثالثمائ سنة یرى كأنھ قال ولبثوا في كھفھ
وال أیاما.

ن أحد یصدق كرویة األرض:-2 م یك انیة ل ر اإلنس حتى عھد قریب من عم
َماَواِت  َق السَّ ھ (َخلَ ي قول ك ف ى ذل ریم إل رآن الك ار الق أن األرض كرویة وأش

الْ  َر َواْألَْرَض ِب خَّ ِل َوَس ى اللَّْی اَر َعلَ َھ ُر النَّ وِّ اَر َوُیَك َھ ى النَّ َل َعلَ ُر اللَّْی وِّ َحقِّ ُیَك
ْمَس َواْلَقَمَر ُكلِّ َیْجِري ِألََجٍل ُمَسّمًى أَال ُھَو اْلَعِزیُز اْلَغفَّاُر ) 113الشَّ

ف  ھ یل ل وكأن ومعنى اآلیة أي یغشى اللیل على النھار ویغشى النھار على اللی
ف علی ویر الل ل التك دة (وأص و عبی ال أب ھ وق ن یرتدی ى م رداء عل ف ال ھ ل

والجمع ومنھ تكویر العمامة)

:أنواع الجبال -3
الى ( اً قال تع َراٍت ُمْخَتلِف ِھ َثَم ا ِب اًء َفأَْخَرْجَن َماِء َم َن السَّ َزَل ِم َر أَنَّ هللاَ أَْن ْم َت أَلَ

114)ٌض َوُحْمٌر ُمْخَتلٌِف أَْلَواُنَھا َوَغَراِبیُب ُسودٌ أَْلَواُنَھا َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبی

والعرب تسمى شدید السواد الذي لونھ كلون الغراب أسود غربیب 
وت  ي نع وان ف وازن األل رى ت ریفة ی ة الش ي اآلی ة ف اني اللطیف دبر للمع والمت
ذه  ط ھ واد ویتوس ي بالس األبیض وتنتھ دأ ب درجھا فتب ة ت ة ودق ال المختلف الجب

.ك حمرة متدرجة األلوان وتل

)25(الكھف-112
5الزمر -113
27فاطر -114



إعجاز القرآن الكریم  

51

ري -4 واقح وبش اح ل ة أن :الری ارب الحدیث ت التج أثبت
ن  اح م الریاح من أھم الوسائل لتلقیح النباتات حیث تحمل اللق

ن  ر م ي كثی ة ضروریة ف ذه العملی النبات الذكر إلى األنثى لیتم اإلخصاب وھ
.النباتات المعروفة

الى ( ال تع اَح ق َی ْلَنا الرِّ ا َوأَْرَس َقْیَناُكُموهُ َوَم اًء َفأَْس َماِء َم َن السَّ ا ِم َواِقَح َفأَْنَزْلَن لَ
115أَْنُتْم لَـُھ ِبَخازنیَن)

:إعجاز القرآن في خلق اإلنسان من طین -5
ا (عنصر )16أثبتت التحلیالت أن عناصر الطین (  ا األكسجین وآخرھ أولھ

د  ت أن جس ن جسد می ة م یالت قطع ن المنجنیز وأثبتت تحل ون م ان یتك اإلنس
أولھا األكسجین وآخرھا المنجنیز)(عنصر )16(

116( َولََقْد َخلَْقَنا اْإلْنَساَن ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطیٍن )

: 117تنبیھات على موضوع اإلعجاز العلمي-39

)22(الحجر -115
)12(المؤمنون-116
) سید قطب رحمھ طبعة دار الشروق182-180م 1في ظالل القرآن ج بتصرف من كتاب (-117
هللا
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اص -1 ور خ اص وتص ع خ اء مجتم دد إنش رآن بص ان الق ك
د ة جدی اء أم ي األرض ذات ونظام خاص. كان بصدد إنش ة ف

.دور خاص في قیادة البشریة 
اعره -2 اده ومش ھ تصوره واعتق ان ذات ا اإلنس ل فیھ إن مادة القرآن التي یعم

ھ وكشوفھ  ان وتجارب ل اإلنس ى عق ة إل ة فھي موكول وسلوكھ أما العلوم المادی
.بما أنھا أساس خالفتھ في األرض والقرآن یصحح كي ال تنحرف

ا وإني ألعجب لسذاجة -3 ھ م المتحمسین لھذا القرآن یحاولون أن یضیفوا إلی
ي  ات ف ھ جزئی ھ وأن یستخرجوا من لیس منھ وأن یحملوا علیھ ما لم یقصد إلی

الطب والكیمیاء والفلك وما إلیھ كأنما لیعظموه أو لیكبروه.
وم -4 ذه العل ن ھ ي موضوعھ. وموضوعھ أضخم م إن القرآن كتاب كامل ف

ذي یكتشف تلك المعلومات وینتفع بھا.ألنھ ھو اإلنسان ذاتھ ال
ع -5 د المجتم عور یوج ر والش ور والتفكی لیم التص ان الس د اإلنس د أن یوج بع

ي  یب ف أ ویص رب ویخط ث ویج رآن یبح ھ الق اط یترك ـھ بالنش مح ل ذي یس ال
ر  دبر والتفكی رف والت وازین التص ـھ م من ل د ض ب وق م والتجری ال العل مج

الصحیح. 
اني أن الحقائق القرآنیة -6 ھ البحث اإلنس ا یصل إلی حقائق نھائیة قاطعة أما م

دة  ة وھي مقی أینما كانت األدوات المتاحة لھ فھي حقائق غیر نھائیة وال قاطع
بحدود تجاربھ وظروف تلك التجارب وأدواتھا.

ات الخاصة  ل النظری ومن ھذه النظریات والفروض كل النظریات الفلكیة وك
خاصة بنفس اإلنسان وسلوكھ فھذه كلھا لیست بنشأة اإلنسان وكل النظریات ال

ا  ا أنھ ل قیمتھ روض ك ات وف ا نظری حقائق علمیة حتى بالقیاس اإلنساني وإنم
ى أن  ة إل یة واالجتماعی ة والنفس ن الظواھر الكونی در م ر ق تصلح لتفسیر أكب
ا  ة دائم ي قابل م فھ ن ث واھر وم ن الظ ر م درا أكب ر ق ر یفس رض آخ ر ف یظھ

للتغییر والتبدیل.
ن -7 م م ھ العل ل إلی ا یص ة بم ة العام ارات القرآنی ق اإلش ة لتعلی ل محاول وك

ا  د أنھ لفنا نج ا أس ة كم ت مطلق ة لیس ائق علمی ى حق ددة أو حت ات متج نظری
ا ال  ة كلھ ان ثالث ى مع ا تنطوي عل ا أنھ تحتوي على خطأ منھجي أساسي كم

تلیق بجالل القرآن الكریم.
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بعض ا-1 ل ل ي تخی ة الت ة الداخلی و الھزیم م ھ اس أن العل لن
رآن  ت الق اولون تثبی م یح ن ث ابع وم و الت رآن ھ یمن والق المھ

بالعلم.
سوء فھم طبیعة القرآن ووظیفتھ وھي أن القرآن حقیقة مطلقة نھائیة تعالج -2

بناء اإلنسان بقدر ما تسمح لھ طبیعتھ وفق ناموس إلھي.
ي نحمل-3 ریم ك ا التأویل المستمر والتكلف لنصوص القرآن الك ا ونلھث بھ ھ

وراء الفروض والنظریات التي ال تثبت وال تستقر.
ریم (:مثال  ِز یقول القرآن الك ِدیُر اْلَعِزی َك َتْق ا َذلِ َتَقٌر لََھ ِري لُِمْس ْمُس َتْج َوالشَّ

118اْلَعلِیِم) 

فیثبت بذلك حقیقة نھائیة عن الشمس وھي أنھا تجري ویقول العلم أن الشمس 
ا تجري بالنسبة لما حول درت بأنھ ة 12ھا من النجوم بسرعة ق ي الثانی یال ف م

ا  ري جمیع ا تج ن نجومھ دة م ي واح ي ھ رة الت ع المج ا م ي دورانھ ا ف ولكنھ
دلول 170بسرعة  میال في الثانیة ولكن ھذه المالحظات الفلكیة لیست عین م

ة  ر نھائی بیة غی ات نس ا معلوم ة تعطین ائق العلمی ذه الحق ة ألن ھ ة القرآنی اآلی
ي وھي ق ة ف ة نھائی ا حقیق ابلة للتعدیل أو البطالن أما اآلیة القرآنیة فھي تعطین

أن الشمس تجري وكفى فال نعلق ھذه بتلك أبدا.
ة 40- ات بنظری ى تخبط النظری ثال عل الى م ھ هللا تع وضرب سید قطب رحم

ة  دأت بخلی اة ب رض أن الحی ن وتفت النشوء واالرتقاء المنسوبة لواالس وداروی
ذ دة وأن ھ ق واح ت بخل ى انتھ ورت حت ا تط اء وأنھ ن الم أت م ة نش ه الخلی

ن :اإلنسان ویقول رحمھ هللا  رن م ن ق ل م ي أق دیل ف ن التع ا م لقد دخل علیھ
ات  ى معلوم ي عل الزمان ما یكاد بغیرھا نھائیا وقد ظھر فیھا من النقص المبن
ناقصة عن وحدات الوراثة التي تحتفظ بكل نوع بخصائص وال تسمح بانتقال 

و ا ن بطالن بینم نقض وال دا لل ة غ ي معرض ا وھ اد یبطلھ ا یك ر م ى أخ ع إل
ان (  ق اإلنس ھ عن خل الحقیقة في القرآن ثابتة ونھائیة والقرآن صریح في قول

اِر) اٍل َكاْلَفخَّ ْن َصْلَص اَن ِم َق اْإلِْنَس ھ هللا 119َخلَ ب رحم ید قط الم س ى ك انتھ
تعالى.

)38(ّیس : -118
)14رحمن (ال-119
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ن أسا ة م ات باطل ض النظری ي أن بع ذا یعن ا وھ ھا خالف س
للقرآن الكریم فإنھ ال یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ.

120من اإلعجاز التشریعي- 41

ذاھب ع1-121 ن الم ة م اً مختلف اریخ ألوان ور الت ي عص ریة ف ت البش رف
م  ا ل والتشریعات التي تستھدف سعادة الفرد قي مجتمع فاضل، لكن واحداً منھ

من ذلك.یبلغ شیئا 

وظالل القرآن السید قطب-مختصراً بتصرف من كتاب مباحث في علوم القرآن. مناع القطان-120
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القرآن الكریم بدأ بتربیة الفرد، ألنھ لبنة المجتمع.-2
ى -3 د حت دة التوحی لم بعقی دان المس ریم وج رآن الك رر الق یح

. یكون عبداً خالصاً 
َمُد* لَْم َیلِْد َولَْم ُیولَْد * ولَْم َیُكم لَُّھ ُكْفواً أََحُد) ( قُل ُھَو هللاُ أََحُد* هللاُ الصَّ

122َكاَن فِیِھماَ آلَِھٌة إِالَّ هللاُ لََفَسَدَتاَ)(قُْل لَّْو 

123(قُْل لَّْو َكاَن َمَعُھ آلَِھٌة َكَما ُیقُولُوَن إِذاَ الَّْبَتْغْوا إِلَى ِذي الَعْرِش َسبِیالً)

امالت ،  -4 رائض والمع ادات والف ي العب رآن ف ریعة الق لم بش ذ المس یأخ
والعبادة ُتصلح الفرد والمجتمع.

تنھى عن الفحشاء والمنكر وتؤلف قلوب المسلمین.الصالة-5
الَة َتْنَھى َعِن الَفْحَشاِء َوالْمُنَكِر)) 124(( إِنَّ الصَّ

الزكاة تقتلع الشح والحرص على الدنیا وتؤلف بین قلوب المجتمع.-6
الحج سیاحة تروض الفرد على المشقة ومؤتمر عالمي یتعارف فیھ -7

المسلمین ویتشاورون.
ود ال-8 ھر یع دة ش اعي لم ر اجتم ا ومظھ ة لعزیمتھ نفس وتقوی بط لل صیام ض

المسلمون على النظام و االنضباط. 
حض القرآن على فضائل األخالق كالصبر والصدق والعدل والتواضع. -9

شرع اإلسالم الزواج لحفظ النوع واستجابة للغریزة.-10
ن أَنفُسِ  ًة (( َو ِمْن آَیاِتِھ أَْن َخلََق لَُكم مَّ َودَّ َنُكم مَّ ُكْم أَْزَواجاً لًِتْسُكُنوْا إِلَْیَھا وَجَعَل َبْی

125َوَرْحَمة))

ربط األسرة في نظام عادل بمودة ورحمة وعشرة بالمعروف.-11
126(( َو َعاَِشُروُھنَّ ِباْلَمْعُروِف))

ة -12 ة واألنانی ع الفردی اواة ومن ورى والمس ى الش وم عل م یق ام الحك نظ
غرض مصلحة المجتمع ولیس التكبر في األرض واالنتقام.والسیطرة وال

سورة الصمد-121
22األنبیاء -122
42اإلسراء -123
)45(العنكبوت -124
21الروم -125
19النساء -126
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127(( َوأََ◌ْمُرُھْم ُشوَرى َبْیَنُھْم))

128(( إِنَّماَ اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ))

َد إِالَّ هللاَ َوال  ْنُكْم أَالَّ َنعْب ا وَبَی واَء َبْیَنن ة َس ى  َكلَِم الَْوْا إِلَ اِب َتَع َل الِكَت ا أَْھ ْل َی ((قُ
ن ُدوِن ِهللا))ُنْشِرَك بِ  ِخَذ َبْعُضَنا َبْعضاَ أَرْباباً مَّ 129ِھ شَیْئاً َوالَ َیتَّ

دین، -13 انیة (النفس،ال قررت الشریعة حفظ الضروریات الخمسة للحیاة اإلنس
130الِعرض، العقل، المال)

131(( َولَُكْم فيِ الِقَصاَِص َحَیاةٌ َیا أُْولِي األَْلَباِب))

انِ  ْنُھَما ِماَْئَة َجْلَدٍة))((الَزاَِّنیُة َوالزَّ 132ي َفاْجلدُوْا  ُكلَّ َواِحٍد مَّ

َدةّ)) ((َوالَّذیَن َیْرُموَن اْلمحْصَناِت ُثمَّ لَمَّ َیأُْتوا ِبأَرْبَعِة ُشَھَداَء َفاجْلُدُوُھْم َثَمانِیَن َجْل
133

اِرَقُة َفاْقَطُعوْا أَیْدِیُھَما)) اِرُق َوالسَّ 134((ًوالسَّ

رآ-14 رر الق رھم ق لمین وغی ین المس رب ب لم والح ي الس ة ف ات الدولی ن العالق
.وھي أرفع معاملة ُعرفت  حتى اآلن 

تم بحمد هللا 
–راجى رحمة ربھ –بحث أعده 

ابراھیم فوزى

ibrahimmfi@yahoo.com

38الشورى -127
10الحجرات -128
64أل عمران -129
179قرة الب-130
179البقرة -131
2النور -132
4النور -133
4النور -134
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سر وكان الفراغ من عرضھ علي فضیلة لشیخ (د / یا
1425غرة رجب –برھامي ) حفظھ هللا سبحانھ وتعالى 

16/8/2004الموافق / 
كل خیر في اتباع من سلف 

وكل شر في ابتداع من خلف 
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تقدیم-
لماذا اإلعجاز اللغوي في القرآن الكریم.-
القرآن الكریم وكالم المخلوقین.-
من الفروق العامة واألساسیة-
نفي الشعر عن القرآن الكریم.-
النثر عن القرآن الكریم.نفي -
القرآن الكریم واألمثال.-
القرآن الكریم وسجع الكھان.-
القرآن الكریم واللغة العربیة.-
اللغة العربیة قبل نزول القرآن الكریم.-
اللغة العربیة بعد نزول القرآن الكریم.-
القرآن الكریم والتوراة واإلنجیل والتلمود.-
التوراة.-1-
اإلنجیل.-2-
د.تلمو-3-
القرآن الكریم واألحادیث القدسیة والنبویة.-
الفرق بین القرآن الكریم والحدیث القدسي.-
معنى اإلعجاز في القرآن الكریم.-
وجوه اإلعجاز في القرآن الكریم.-
األخبار عن العیوب.-1-
لغة القرآن الكریم.-2-
استحالة اإلتیان بمثلھ.-3-
تأثیره في سامعیھ.-4-
علوم إنفرد بھا.-5-
حفظھ من التبدیل.-6-
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خلوه من التناقض.-7-
كل ما ذ كر من وجوه اإلعجاز صحیح.-8-
تنبیھات ھامة.-
الوجوه والنظائر.-
ور - ریم أم رآن الك از الق ن إعج لم م ھ وس ما یتصل بالرسول صلى هللا علی

منھا
ومما یتصل بالناس من إعجاز القرآن الكریم أمور منھا.-
قرآن الكریم).مسألة ھامة (القدر المعجز من ال-
من اإلعجاز اللغوي للقرآن الكریم-
من أنكر إعجاز القرآن الكریم غیر مشركي قریش ومن عاصرھم.-
من عارض القرآن بقرآن من عنده.-
من عارض القرآن  وال یذكرون لھ قرآناً.-
القرآن الكریم والتحدي.-
من اإلعجاز العلمي للقرآن الكریم.-
مي.تنبیھات على موضوع اإلعجاز العل-
مثال على تخبط النظریات بنظریة النشوء واالرتقاء.-
من اإلعجاز التشریعي للقرآن الكریم.-
أھم المراجع.              -
الفھرس  -


